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  !!!الذئاب احذري -1
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على أشرف احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدو
  .املرسلني
  :أما بعد

، ويف أحشائها يكمن " باحلب" احذري كل احلذر من العالقات احملرمة واليت تسمى : فأخيت املسلمة
  .كل اخلبث

   00الذين يريدون أن يسلبوك أعز ما متلكني باسم" الذئاب" احذري من خمالطة الشباب أو 
  ".احلب" 
  :هذه األمور -رمحك اهللا –احذري و

  :التربج: أوال
احذري أن تقعي يف الفخ، وال يغرك ما قد وهبك اهللا من مجال، فإن آخره جيفة قذرة،وقرب مظلـم،  

  .وحىت الكفن حيسدك عليه الدود وينتزعه منك
العنـوهن فـإن   :" ملعونات، كما قال النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم   " املتربجات" وتذكّري أن 

ونساء كاسيات عاريات، مائالت مميالت، رؤوسهن :"-عليه الصالة والسالم–وقال  ؛)1("ملعونات
كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجـد مـن مسـرية كـذا     

  0)2("وكذا
إعالن  ي ترإعالنات التلفزيون، فال انظري إىل واعلمي أن املرأة اآلن أصبحت سلعة رخيصة، والدليل
  !!أحذية، أو أدوات صحية، أو محامات، إال وفيه امرأة

  .أين الذين يطالبون حبرية املرأة؟

                                                 

  .إسناده صحيح: بتحقيق أمحد شاكر، وقال) 7083(برقم " املسند: "رواه أمحد يف ) 1(
  ).2128: (رواه مسلم )2(
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والدليل ؛شفقة على النساء، ولكنهم يطالبون حبرية االستمتاع باملرأة املرأةهذا ألم ال يطالبون حبرية 
س وغانية تفعـالن يف األمـة   كأ: " قول أحد كبار املاسونية ؛على أن املرأة ليست هلا قيمة عندهم

  ".يف حب الشهوات فأغرقوهماحملمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، 
  :أرأيت كيف يتاجر باملرأة من يطالب حبريتها، وكأن لسان حاله يقول

  فـال يغرركمو مين ابتسام                
  فقويل مضحك والفعل مبكي                                        

  :اهلاتف: اثاني
سـوء  : مار يف حياا، والبعض قد انتحرن، والسبب يف ذلكدفكم من فتاة هتك عرضها ، وحلّ ال

  .استغالل جهاز اهلاتف
  :وامسعي هذه القصة فإن فيها عربة

بينهما حىت حصل ما  األمرفتاة تعرفت على شاب عن طريق اهلاتف، وأصبحت بينهما عالقة، وطال 
جت كثرياً، مث خرجت معـه، فلمـا   ، فتحرمعه منها اخلروج" الذئب"لب ، مث ط"احلب" بـ  أمساه

" ركبت السيارة كان يدخن سيجارة خمَدرة، فما استفاقت إال وهي عند باب بيتها، وقـد عبـثَ   
قتلت نفسها هرباً من الفضـيحة  حىت م يابكرامتها، وامتأل بولد الزنا حشاها، مث ما هي إال أ"  الذئب

  .كان هو إال كذئب اعتدى على نعجة، فلما بلغ منها مراده ذهب وتركهاوالعار؛وما 
  :اخللوة: ثالثاً

ال خيلون رجل بـامرأة  :" احذري اخللوة، فإا رأس املصائب، وذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .)3("إال كان ثالثهما الشيطان

  ة ضحك عليها هؤالء، فكم من فتا وإذا كان الشيطان حاضراً فتوقعي حدوث أي مصيبة
  ".احلب" ، فحدث ما مل تحمد عقباه، وهذا كله باسم "الذئاب" 

خدعها بكالمه املعسول بأن هذا أمر ترفيهي، فذهب ا فبه،  فهذه فتاة خرجت مع صديقها، وخلت
  ....إىل الفالة،  فاستنجدت به أن يرجعها فرفض، مث

  :الصحبة السيئة: رابعا
  .)4("املرء على دين خليلة، فلينظر أحدكم من خيالل:"وسلملقول النيب صلى اهللا 

                                                 

  0)430حديث : (له" والسلسلة الصحيحة"، )1187: (لاللباين" صحيح سنن الترمذي)3(
  ).927: (انظر السلسلة الصحيحة لأللباين" رواه امحد وأبو داود،  )4(
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  ...أَو مسعيت هذه احلكايات: أخيت املسلمة
اعلمي أن املكاملات واملعاكسات بدايتها اللهو احلرام، وايتها الفضيحة، فهل تريدين الوقوع فيمـا  

بصره حـريان   مسود الوجه، يقلب: وهو مطأطأ الرأس األبفكيف بك لو رأيت ذلك ..حدث هلن
  .ذليالً، يتمىن املوت وال جيده

كيف بك لو رأيت تلك الفتاة وهي غارقة يف ذُلِّ العار، تتمىن الزوال، فبأي وجه تقابـل أسـرا،   و
  .وبأي عذر تتوجه به إىل أمها وأبيها، وقد ذحبتهم بغري سكني، وأرم الذل واخلزي املهني

  : أيتها الفتاة
  ".فالسعيد من وعظَ بغريه، والشقي من وعظَ بنفسه" ي بنفسك تعترب أناعتربي بغريك قبل 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  ليست املسألة جمرد كامريا

  )…البلوتوث ( تلفون الكامريا 2
  املأساة ال تنتهي عند هذا احلد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ..أما بعد؛لى رسوله وعبدهوالصالة والسالم ع؛وحده احلمد هللا

وقد ظن كـثريون   ؛"كامريا تصوير"فقد انتشر بني صفوف املسلمني ذلك اهلاتف الذي حيتوي على 
بادئ بدء أن املسألة ال تتعدى كوا كامريا ؛ فإذا باألمر أبعد من ذلك بكثري؛حيث صار هذا اهلاتف 

  0اتمع إىل مستنقع الرذيلة وأودية التلف حىت ضرب أعظم األمثلة بنقله؛أبعاد خميفةله مأساة بشعة؛ و
مفتونني يقلبون الصور يف جمالسهم اليت صارت كمجالس األطفال ترى رجاالً فصرت!!  

  !!خلعن جلباب احلياء يقلنب صور الفاجرات والعاريات وصرت ترى نساًء
  !وهل تتلذذ بصورة الفاجرة إال مثلها؟؟ 

ي العيون؛ أن كثريا من الناس جيهل حقيقة هذا اهلاتف ففتح واألمر األدهى الذي يفطر القلوب؛ويبك
ليلجن كل رذيلة؛ ولعله ال ينتبه إال بعد وقوع الطامة على حد ) األسواق إىلاهلاربات (الباب لنسائه 

  :قول القائل 
               وال يتقون الشر همحىت يصيب         

  إال تدبرا رفون األمروال يع                                     
  :وتأمل صفات هذا اهلاتف حىت تعلم عظم املأساة 

حيـتفظ  –الذي تصور فيه الصور؛واليت بعضها إذا خرج يسفر عن وقوع فضـيحة   إن هذا اهلاتف*
لـك  الصور؛فإن النسخة االحتياطية لن متحى؛ فيستطيع من م مسحت؛حبيث انه لو بنسخة احتياطية

؛أن يسترجع مجيع الصور احملفوظة وإن كانت منذ زمن بعيد؛ فكيـف  أو هبة اجلهاز بعد ذلك بشراٍء
  ..!!ةيا للحسر!! مبن صور أو صورت بوضع ال يليق ؟؟

يطيل مدة التصوير إىل ساعات بعد أن كانت مدتـه ثـالث    اإن مما استحدثه أهل اهلواتف برناجم* 
لك يتناقلوا بينهم؛وهذا مما جيعل دقائق؛ ليصور أصحاب اهلواتف مآسي الناس وفضائحهم مث بعد ذ

  ..املرء عند تأمله يبكي أملا؛ويعتصر حزنا
  :إقرأ جيدا
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ـ أحدهم أراد أن يذل فتاة فصورها وهو ميارس معها اخلطيئة ؛ مث قام بنشر أحداث هذه الواقعة 
  0فما كان منها إال أن انتحرت هربا من الفضيحة -هلا إذالالً –على شبكات اإلنترنت 

ضج له اتمع وبكى له حىت قساة القلوب؛ما حدث قبل أيام قالئل؛ حيث عمد بعض من  ـ ومما
نزعت من قلوم الرمحة لتصوير فتاة وهي تغتصب من قبلِ رجلٍ دينء ؛دون االلتفات لتوسـالا  

  0وبكائها؛ مث نشرت هذه الصور بني الناس لتستكمل فصول الفضيحة
  0ستره جبميل ال شك ؛نسأل اهللا أن يعاملنا وإياكمعظم وأوستر اهللا ؛هذا ما ظهر

  ..!!)..البلوتوث(من تناقل فضائح الناس والصور الفاحشة عن طريق  ثواجلرمية العظمى هي ما حيد*
فإذا دخلت جممعا جتاريا رأيت أسرابا من النساء الاليت ال رجال هلن؛وقد علقت كلُّ واحدة منـهن  

؛ وترى جمموعة من الفسـاق وقـد   )واهللا..س وترفاً يخشى عاقبته بطرا ورئاء النا(يف يدها  هاتفها
  0أمسك كلٌ منهم هاتفه ؛وهو يف قمة االماك يف املراسلة ؛ مث يزعجك بعد ذلك رنني الرسائل

 وإذا بالرسائل تتناقل ؛وإذا بأناس كالسكارى هلول ما يرون ؛واملصيبة إن كانت هذه الصور المرأة
وحري بأن يعاقب اهللا سبحانه من وهذا حرام؛اهللا؛فينشرون فضائح الناس ؛مغتصبة؛ أو ذنب ستره 

  فعله بأن يهتك ستره هلتكه ستر الناس
  فليس وقوع الناس يف اخلطأ مسوغا لفضيحتهم ونشر صورهم

  ؛"واآلخرةمن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا : "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 
فهذا من إشاعة املنكر بني صفوف املسلمني ؛وقد ؛ر العري واخلالعةوأما ما ينشره ارمون من صو*

  "..يف الدنيا واآلخرة أليم يف الذين آمنوا هلم عذاب الفاحشةُ إن الذين حيبون أن تشيع: "قال سبحانه 
 *اهلاتف يستعمل للحاجة؛ وإن كنت تستغرب من امرأة تتكلم يف وقت متأخر دون ت رجـال   نبـه

ينشر صور  ينسائهم ؛فازدد عجبا من أناس مسحوا للنساء باستعمال هذا اهلاتف الذغيورين لسلوك 
  اجلنس واخلالعة 

..!!) دين وال أصلٌ وال فصل وال مكانة( أال يعلمون أن املرأة ضعيفة فإذا حترك داعي الفتنة ال مينعها 
إن ( أيها الرجـال  ؛ !!لةفإذا بعالية النسب واملنـزلة تنام يف أحضان سائق أو رديء األصل واملنـز

  !! )؟؟..فأين عقولكم .. املسألة شهوة
هـل  !! ؛هل لصور الذكرى أو صور األطفال  ءما الذي جيعل امرأة نظيفة تستعمل هذا اهلاتف املوبو

  !!هذا عذر سائغ ؟؟
  وهذا هو الكذب املمجوج الذي ال يصدقه السفهاء؛ إن هذا منتهى احلماقة
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فالت األعراس؛ وتصوير العفيفات وهن يرقصن يف حفل مغلق بـني  تعمد بعض النساء لدخول ح* 
أو اإلنترنت ؛يعرضن كمـا يعـرض   " البلوتوث"النساء؛ مث بعد  ذلك تنشر صورهن على صفحات 

  النساء يف سوق الرقيق ؛ فأي رجل يرضى بذلك؟
ن جيعل وهذا مما يدفع بالرجل الغيور أن يضيق حضور حفالت األعراس بأشد ما يستطيع؛وذلك بأ

حضور الزواج عن طريق كروت الدعوة ؛وأن يأيت حبراس نساء يفتشن الشنط وميـنعن دخـول   
الكامريات؛ وأي امرئ يعلم أن شرفه رأس ماله ؛ وأن أعراض إخوانه املسلمني الـذين جـاءوا   

  0ليشاركوه يف فرحه أمانة يف عنقه ؛مل يعتذر بعد ذلك حبجة اإلحراج واحلياء
بح وسيلة لضياع العرض وابتزاز الفتيات املخطئات البد أن يقف املسلمون منه هذا اهلاتف الذي أص*

لو أن اهللا ابتالك يف و؛)فليس معىن أن الفتاة أذنبت مع شاب أن هذا  جييز فضيحتها (؛موقف اجلاد
  مثل موقفها هل تسر أن يتناقل الناس صورتك أو صورة أحد أقربائك ؟ 

فالن  حنن آلُ اأن..يد اهللا يصرفها كيف يشاء ؛ولندع النفخة الكاذبةفاألمور ب, وحنن ..حنن :ال تقل( 
؛فمن اعتمد على أصله وفصله هلك؛إمنا حنن مجيعا نتقلب يف ستر اهللا؛ فهل يفهم العاقل )عالن  أو آلُ
  ؟ ..ذلك

ه فعلى املسلم الصادق أن يهجر مثل هذه األجهزة اليت تنشر الرذائل وفضائح الناس؛قال صلى اهللا علي*
؛ "من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته؛ ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيته: "وسلم

  0وال جيوز النظر للصور املخلة؛ال سيما اليت حتتوى على العهر والفساد. فإياكم وتناول فضائح الناس
ا اهلاتف؛بل البد أن يعلـم  املرأة من استعمال هذ نلرجل الغيور وان كان قليل الدين أال ميكلوينبغي 

يستعمل بنطاق احلاجة؛ فليس هلا احلق أن تتكلم بـه  -حىت وان مل يكن فيه كامريا-أن اهلاتف عموما
  مىت شاءت وكيفما أرادت

  !!فأين العقالء العارفون؟ 
بـني  "البلوتوث" استمرارية جرميةأن حيولوا دون ؛ن الواجب على والة األمر ومن هلم الشأنكما أ*

 ضعفاء النفوس ألن هذا من إشاعة الفاحشة؛ فال بد من األخذ على أيدي السفهاء؛وال بـد صفوف 
مقابل هلا  الرسائل ليس هذه نأشركات االتصاالت أن تشوش على هذه اخلدمة؛خصوصا و من إلزام

فيـا  (؛وهذا يدل على أن املقصود منها إشاعة املنكر؛وليعلموا مجيعا ام موقوفون بني يدي اهللا؛مادي
  ) .من ذا الذي يعصمهم من اهللا..إن مل يسارعوا إىل قطع دابر الفتنة مويله
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وعلى والة األمر أن يسارعوا بإيقاف هذه املآسي أال تنتشر بني صفوف اتمع ليس بتجـرمي هـذا   
من تناوله حتت طائلة القانون فهذا ال جيدي؛بل الواجب إيقاف هذه اخلدمـة   الفعل فحسب؛ وجعلِ

  .فضائح اليت نشرت ال
ت له صور تفضحه؛وجتعل مواراته يف التراب خـري  بثَّ أو مسؤوالً كبرياً وكيف هو األمر لو أن رجالً

  من ظهوره؛ فماذا عساه أن يفعل ؟
  !!؟..؟ أين هم..؟أين الناصحون.. ؟أين رجال بلدي.. أين عقالء بلدي

  !!أليس منهم رجل رشيد ؟
صـبح يف   أالذي  ؛ل والنساء من استعمال هذا اهلاتفوليحذر بعض من يراهم الناس قدوة من الرجا

أعني الناس ال يستعمله إال متهم ؛ليحذروا أن يفتحوا للناس باب العذر؛ويفتحوا عليهم باب الشبهة 
لباطل؛وال يف الولوج الناس  يتعامل به؛فال يكونوا بوابةً) القدوة(تستعمله؛وفالن ) املستورة(أن فالنة :

فلنـدع  ؛كل املسألة تصوير يف تصوير؛!استعماال حسنا فأي استعمال حسن ؟ حنن نستعمله:وا يقول
  !!السخافة

الصورة وأنت ترى من تزي ت بزي الصاحلات ؛وهاتفها معلق يف شنطتها؛ ما أقبح  
  .على األقل استتري عن أعني الناس

  !!؟..ال ترى أ !؟..احلياء والعيب؟ وأين الويل الذي يزعم الرجولة نأي 
  !! استعمال حسن  إن هذا مما يضحك الثكلى: ونويقول  
حىت ال يفاجأ "بالنسخة االحتياطية"وليحذر املرء أن يصور بناته ونساءه يف هذا اجلهاز الذي حيتفظ *

؛وليعلم مـن  "البلوتوث"أو بني أيدي الشباب يف أجهزة ؛بعد فترة بصورهن على صفحات اإلنترنت
 يذهب به لبعض العاملني يف احملالت؛الذين ينقلـون الصـور   صور أهله أن عليه إن تعطل اجلهاز أال

هو اإلتالف؛ خمافة إظهـار   ال بد أن يكون مصري هذا اجلهاز بلخالل ثوان وينشروا يف األجهزة؛
   احملفوظة يف داخلهالصور 

  
بة هللا كما أن الواجب املسارعة يف التربؤ من هذا اإلمث العظيم؛ والتخلي عن هذه األجهزة؛وإعالن التو

  فال حيسن بنا أن نكفر نعمه؛وستر علينا فال نكشف ستره فقد أنعم علينا رب العاملني؛
هذه كلمة إنذار إلخواننا بينت فيها مغبة هذا األمر وخطورته؛كتبتها إبراء للذمة؛وكشفا للبس؛ نسأل 

  أمجع نبينا حممد وعلى آله وصحبه وصلى اهللا وسلم على؛اهللا تعاىل أن يعاملنا جبميل ستره
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  ..حنني إىل املاضي..الغيرةُ -3
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، و العدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على أشرف 

  .األنبياء واملرسلني، نبينا حممد و على آله و صحبه أمجعني 

  :أما بعد 
ه األمة لريى العجب العجاب، وسـرعان مـا يتملّكـه اهلـم و     فاحلقيقة أن الناظر إىل أحوال هذ

االكتئاب؛ملا يرى من شدة التغير الذي طرأ على الناس يف هذا الزمان، حىت أصبح املنكـر معروفـاً   
واملعروف منكراً، وأصبح من ينكر املنكر غريباً وكأنه جاء بأمر عجيب، وهذا هو مصداق حـديث  

  ).5"(دأ اإلسالم غريباً وسيعود كما بدأ، فطوىب للغرباءب:"النيب صلى اهللا عليه وسلم
ربة، واستحكمت قبضتها على غولذا فإن الغربة كل يوم تتجدد، وكلما تقدم الزمان كلما اشتدت ال

املصلحني املتمسكني بآثار صفوة اخللق من سلف هذه األمة، فأصبحوا فرادى بني الناس، متميزين بني 
قد تركوا الناس وهم أحوج ما يكونون إليهم، ولو رأيت حاهلم لتمثـل  اخلالئق، تعرفهم بسيماهم، 

، فتجده حزيناً كسرياً، تبكيه الكلمـة، وجترحـه   أهلهلك حال الغريب الذي شطت به الديار عن 
اإلشارة، ويتخيل أن الناس كلهم ضده يريدون وأده حياً، ولعلك ال تستغرب لو رأيته منــزوياً إىل  

  .نشيج مما يف داخله من احلرقة واألمل أحد اجلدران يبكي وله
ولقد بدأت  الغربة تستحكم منذ أن كسر الباب الذي كان بيننا وبني الفنت مبقتـل عمـر بـن    

، فمنذ ذلك اليوم انطلقت الفنت، وبدأت متوج كموج البحر، ودارت رحاها على اخلطاب رضي اهللا
وال الصحيح من السقيم، وبسطت الدنيا  الناس، فأصبح الكثري منهم يتخبط ال يعرف احلق من الباطل

عليـه   -نفوذها على كثري من البشر، فأصبحوا يف غيهم سادرين، ونسوا وصية نبيهم الناصح األمني
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إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اهللا مستخلفكم فيهـا فينظـر كيـف    :"اليت قال فيها -الصالة والسالم
  ).6"( بين إسرائيل كانت يف النساء تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛فإن أول فتنة

بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنـاً وميسـي   :"وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ).7"(كافراً، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا

بين هلم النيب صـلى اهللا   ومن أجل أن يعرف الصاحلون ما هم مقبلون عليه من الفنت واالمتحان، فقد
عليه الصـالة   -عليه وسلم ما يف طريقهم من العثرات والعقبات حىت ال يفاجأوا فيها، وذلك بقوله

  ).8"(ال يأيت عليكم زمان إال والذي بعده أشر منه حىت تلقوا ربكم:"-والسالم
لن يزداد األمر إال شـدة،  إنكم لن تروا من الدنيا إال بالًء وفتنة، و:"قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه

ولن تروا من األمراء إال غلظة، ولن تروا أمراً يهولكم ويشتد عليكم إال حقره ما بعد ما هـو أشـد   
  ".منه

  : رحم اهللا لبيداً كان يقول: تقول -رضي اهللا عنها –أم املؤمنني -كانت عائشة:"وقال عروة بن الزبري
  ذهب الـذين يعاش يف أكنافهم              

  وبقيت يف خلف كجلد األجرب                                      
  فكيف لو أبصر زماننا هذا ؟

  ). 9"(رحم اهللا عائشة فكيف لو أدركت زماننا هذا ؟: وحنن نقول: قال عروة 
  ..رمحك اهللا يا أماه

بة حممد صلى صحا: فهي تقول هذا الكالم وهي تعيش يف خري القرون، وبني صفوة البشر بعد األنبياء
  .اهللا عليه وسلم الذين رضي اهللا عنهم وأرضاهم

خلري املتواضعة، وحتركـت  االذي تكالبت فيه قوى الشر على جهود .. فكيف لو أدركت زماننا هذا
  .معاول اهلدم على صرح الفضيلة تريد أن متحو أثره من الوجود؟؟

  ).10(يه الرويبضة،وضيعت فيه األمانة، ونطق ف واالنسالخزمان فشى فيه اجلهل 
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احلق، حىت أصـبح   أهلزمان خون فيه األمني، وأُمن فيه اخلائن، وأكرم فيه  أهل الباطل، وحقّر فيه 
فال يؤخـذ قـوهلم، وال    األمحراملتمسكون مبا كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أندر من الذهب 

  .نصاراً، ال جيدون على احلق أحقاجيدون معيناً هلم ، وأصبحوا غرباء 
أناس صاحلون قليل يف أناس سوء كثري، مـن  :"ءوصدق فيهم وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم للغربا

  ). 11"(يعصيهم أكثر ممن يطيعهم
  :وانطبق على الكثري من أهل زمام قول القائل

  أرى حلالً تصان على رجال              
  فـال تصانُ وأعراضاً تـذل                                      

  يقولون الزمان بـه فسـاد              
  وهم فسدوا وما فسد الزمانُ                                      

وكما أن التغيري حصل يف احنراف كثري من الناس عن العقيدة الصحيحة، واتبعوا األهواء ومضـالت  
ك كثري من املسلمني ، حىت واهللا لو قورن ، فاحندر سلواألخالقحصل التغيري يف  -أيضاً–الفنت، فإنه 

خلقه بأخالق أهل اجلاهلية لفضلوا عليه، مع ما أنعم اهللا عليه من نعمة اإلسالم، وال سيما يف أخالق 
عظيمة مرتبط بعضها ببعض، كاحلمية، واملروءة، والغرية على األعراض، ومحايتها مما يدنسها أو يناهلا 

  .بسوء
لو أن لنا مع إسالمنا كرم أخالق آبائنا يف اجلاهلية؛ أال ترى أن عنتـرة  وددت : " حىت قال بعضهم

 ما ملإسالمي له دين، فمنع عنترة كرمه  -أبو نواس -هانئالفوارس، جاهلي ال دين له، واحلسن بن 
  :دينه، فقال عنترة يف ذلك هانئمينع احلسن بن 
  وأغض طريف إن بدت يل جاريت              

  حىت يـواري جـاريت مـأواها                                     
  

  :مع إسالمه هانئوقال احلسن بن 
  كان الشباب مطيـة اجلهـل               

  ومـحسن الضحكـات واهلـزلِ                                   
  والباعثي والناس قد رقــدوا              

                                                 
  ".1619" السلسلة الصحيحة" رواه أمحد ، انظر  11
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  ).12(ىت أتيـت حليـلة البعـــلح                                   
  

تمسـكني بتلـك   وهذا الذي أردت بيانه يف هذه الرسالة وإلقاء الضوء عليه، تسلية ألهل الغربة، امل
اليت كادت تندرس من الوجود ، لوال أن قيض اهللا هلا من حيييها، ومع ذلك فـإن  .. األخالق الرفيعة

هم، كلما سار يف طريق رأى فيه عجباً، وكلمـا حـلَّ   املتمسك ا أصبح نادراً يف جمتمعه، مميزاً بين
حىت أنه لو مل يكن يعرف تلـك  .. بأرض وجد فيها ما حيزنه، وكلما خالط قوماً عاين تغري أحواهلم

  ..القوم الشتد هلم استنكاراً وأولئك األرض
                 
  أنكرا بعد أعــوام مضني هلا              

  ال الدار داراً وال اجلريان جرياناً                                       
ويتنبه قبل فوات  بوإنين ألكتب ذلك نصحاً ملن وضع رجله على بداية الطريق املظلم، لعله أن يستعت

األوان وضياع الفرصة، واندراس ما تبقى من املآثر، فيعيش الصراع األبدي يف داخله، بني رغبتـه يف  
وبني ما أفلت زمامه فال يستطيع السيطرة عليه، ولعله ال يكتشف تلك احلقيقة إال العودة إىل األصل، 

بعد أن ينجلي غبار املعركة، فيقوم ليبكي زماناً اغتر فيه، عاضاً أصابع الندم بسبب تفريطه، يعاتـب  
  :ولسان حاله يقول.. نفسه حىت يكاد يقتلها كمداً

  هإن الزمان الذي ليالً سعدت بـ              
  قد كاد يف وضح األحداث يبكينا                                      

  
  .فمن أجل ذلك؛وقبل الوقوع يف ما ال حتمد عقباه؛كانت هذه الكلمات
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  ..صور من حياة أهل اجلاهلية
حقيقة ما كنا لنتصور أننا سنكون حباجة إىل أن نستدل بأخالق أهل اجلاهلية، وقد كرمنا اهللا خبري 

، ولكن كان هذا من أجل أن يرى املسلم ما كان عليه  -عليه الصالة والسالم -دين وأفضل نيب
  .العرب من الغرية، واحلمية، والعفة، على الرغم من جاهليتهم وشركهم

إن املرء إذا قرأ مثل هذه النوادر ليتمىن وجودها بني صفوف كثري من املسلمني، الـذين  .. وبصراحة
  .وال رجال.. وفقدوا معها أهم ركائز الرجولة، فصاروا أشباه رجال.. نهمافتقدوها تفريطاً م

  .وملَ ملْ تستدل من عصر الصحابة؟: ولعل البعض يتسائل قائالً
إن زمن الصحابة ال يستغرب أن يوجد فيه خري من هذه الصور، وقد وجد، ألم تربوا على  :فأقول

الوا بذلك أعلـى  نزموا أوامره، وسارعوا إىل تطبيقها، فيد خري الربية حممد صلى اهللا عليه وسلم، فالت
املنازل وأرفع الدرجات، ولكن الذي يستغرب أن توجد هذه األخالق يف أهل اجلاهلية الذين ال دين 

  .هلم
  .ت هذه الصور، حىت يعرف املتأمل النبيه ما وصل إليه حالنادفمن أجل ذلك أور

  :فيقول.. ميدح زوجته أميمة، ويفتخر حبيائها وعفتها -شعراء اجلاهلية أحدوهو  -كان الشنفري"
  لقد أعجـبتين ال سقوطاً قناعها            

                                      إذا ما مشـت وال بذات تلفّت  
  تـحل مبنجـاة من اللوم بيتها            

  حلّت إذا مـا بيـوت باملذمـة                                     
  كأن هلـا يف األرض نسياً تقصه          

                                     لتكلّمـك تبعلى أمهـا وإن ت  
  أميمة ال خيزى ثنـاها حليلهـا           

                                      إذا ذكر النسوان عفّت وجلّـت  
  إذا هـو أمسى آب قـرة عيـنه        

                                    مآب السعيد مل يسـل أيـن ظلّت  
فصاحبته وقور خجول، ال يسقط قناعها يف أثناء سريها،وال تلتفت حوهلا، وقد حصنت بيتها عن كل 
لوم أو ذم يلحقها، وهي شديدة احلياء، ومن أجل ذلك ال ترفع رأسها عن األرض يف سريها، حـىت  

ا تبحث عن شيء ضاع منهاليظن من يبصرها أ.  
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وإذا اعترضها شخص وكلَّمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها، وإن احلديث العطر عنها لـيمأل  
  .زوجها زهواً وخيالء

وعاد إليها من املرعى أو بعـد   أمسىإا مثال العفة واجلالل، وإنه لريفعها عن كل شك ومة، فإذا 
  ).13"(فال يسأهلا أين كانت ألا موضع ثقته رحلته الطويلة عاد قرير العني ا سعيداً،

ومما يدل على عفة نساء العرب يف اجلاهلية، وترفُّعهِن عن أخالق الرذيلة، وخوفهن من أن يلحق ن 
  :-قبل إسالمها-العار؛تلك القصة اليت حدثت هلند بنت عتبة

له بيت للضيافة يغشاه الناس  ،وكان-أحد فتيان قريش-فإن هنداً كانت متزوجة بالفاكه بن املغرية "
فيه بال إذن؛ فنام يوماً يف ذلك البيت وهند معه، مث خرج عنها وتركها نائمة، فجاء بعض من كـان  

: يغشى البيت، فلما وجد املرأة نائمة ولَّى عنها، فرآه الفاكه ابن املغرية؛فدخل على هند وأنبهها،وقال
احلقـي  : قـال . بهت حىت أنبهتين، وما رأيت أحداً قطواهللا ما انت: من هذا اخلارج من عندك؟ قالت

العار وإن كان كذباً،أبثيين شأنك،فإن كـان  !يا بنية: و خاض الناس يف أمرها؛ فقال هلا أبوها! بأبيك
الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله فيقطع عنك العار، وإن كان كذباً حاكمته إىل بعـض كهـان   

عظيم، فإما أن تبني  بشيءإنك رميت ابنيت : ذب؛ فخرج عتبة فقالواهللا يا أبت إنه لكا: اليمن؛ قالت
  .ذلك لك: ما قلت، و إال فحاكمين إىل بعض كهان اليمن؛ قال

فخرج الفاكه يف مجاعة من رجال قريش و نسوة من بين خمزوم، و خرج عتبة يف رجال ونسوة من 
  .بين عبد مناف

أال كان هذا قبل ! أي بنية: هلا، فقال هلا أبوهافلما شارفوا بالد الكاهن تغري وجه هند و كسف با
و اهللا ما ذلك ملكروه قبلي، و لكنكم تأتون بشـراً  ! يا أبت: قالت. أن يشتهر يف الناس خروجنا؟

صـدقت،ولكن  : خيطئ ويصيب، و لعله أن يسمين بسمة تبقى على ألسنة العرب؛ فقال هلا أبوها
 حبة بر فأدخلها إحليله، مث أوكى عليها وسار؛ فلما سأختربه لك؛فصفّر بفرسه، فلما أدىل عمد إىل

إنا أتيناك يف أمر،وقد خبئنا لك خبيئـة فمـا   : نزلوا إىل الساحر أكرمهم و حنر هلم؛ فقال له عتبة
 صدقت،فانظر يف أمر هؤالء النسوة؛فجعل ميسح علـى رأس :حبة بر يف إحليل مهر، قال:قال.هي؟
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قـومي  :حىت إذا بلغ إىل هند،مسح يده على رأسها،فقال! قومي لشأنك: كل واحدة منهن،و يقول
  ).14(غري رقحاء وال زانية

فطلقت منه؛ فتزوجها أبـو  .. إليك عين : فلما خرجت أخذ  بيدها، فنترت يدها من يده،وقالت
  ).15"(سفيان، فولدت له معاوية

يت تـأنف  فتأمل حال هند وهي مشركة مل تكن أسلمت بعد؛ومدى خوفها من العار والفضيحة ال
النساء العفيفات منها؛ ولذا فإن هنداً عندما أسلمت جاءت لتبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان 

يـــــأَيها النيب إذا جـآَءك  :"النيب صلى اهللا عليه وسلم يبايع النساء، فيقرأ عليهن هذه اآلية
قد :"اآلية؛فإذا أقررن قال..." الَ يسرِقن وال يزنِني يبايِعنك علَى أَن الَّ يشرِكن باِهللا شيئاً و املؤمنات
لقد كنا !!أو تزين احلرة؟:؛قالت"والَيزنِني:"؛حىت إذا جاءت هند امرأة أيب سفيان، فلما قال"بايعتكن

  ).16"(نستحي من ذلك يف اجلاهلية فكيف باإلسالم
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رس:قالت–رضي اهللا عنها -وعن عائشة
فوضعت يدها علـى  : اآلية؛ قالت..))أَن الَّ يشرِكن بِاِهللا شيئاً والَ يسرِقن والَ يزنِني:"فأخذ عليها

  .أقري أيتها املرأة ،فو اهللا ما بايعنا إال على هذا :عائشةرأسها حياًء،فأعجبه ما أرى منها،فقالت 
  ).17"(آليةفبايعها با. فنعم إذاً : قالت 
لقد اشتقنا كثرياً إىل رؤية هذه املناظر، ومساع تلك املآثر، اليت حتقق فيها قول حسان رضي ! اهللا أكرب 

  :اهللا عنه

                                                 
هذا حدث مع هند قبل إسالمها حيث كانت مشركة؛وإال فإنه ال جيوز الذهاب إىل الكهنة        والعـرافني   14

" اً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلممن أتى كاهن:"لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).2006(لأللباين " إرواء الغليل"رواه أصحاب السنن،وهو صحيح 

وليس عجباً أن خيرب الكاهن عن أمر قد مضى،ألنه خياطب القرين الذي مع املريض أو املشـتكي،فيخربه أن امسـه   
ـ كذا وكذا، وما شابه، وليس هذا دليالً على صالحه، .. كذا  وأنه حدث له يوم.. وأمه فالنة.. فالن  هـذا ل ب

يقيناً مبا هم عليه من الباطل،وجر الناس إىل الشرك  ازدادمبعاونة الشياطني له؛فإذا عرف املسلم صفات الكهان تلك 
نسـأل اهللا   -باهللا،وحارم وحذر منهم حىت ال يقع الناس يف الشرك،فيكون مصريهم جهنم خالدين فيهـا أبـداً  

  ".يشاءإنَّ اَلَّله الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن :"قال تعاىل -العافية
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  .12:للسيوطي، تفسري سورة املمتحنة، اآلية" الدر املنثور" 16
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  أصون عرضي مبايل ال أدنســـه             
  ال بارك اهللا بعد العرض باملــال                                        

  ن أودى فأكســبهأحتال للمال إ            
  ولست للعـرض إن أودى مبحتال                                        

ولقد بلغت الغرية بالعرب منتهاها؛حىت إا لتوصل إىل القتل دون مساس كرامتهم وأعراضهم ولـو  
بنتاً له  أن بين عقيل بن علفة كانوا يتنقّلون وينتجعون الغيث، فسمع عقيل"بكلمة؛ومما يذكر يف ذلك 

  :، فاخترط السيف ومحل عليها وهو يقول !ضحكت فشهقت يف آخر ضحكتها 
  فرقت إين رجـــل فـــروق            

  لضحكة آخـرها شهيـــــق                                      
  ).18"(كان عقيل رجالً غيوراً : قال األصمعي 

ى املرء ، حىت صارت أغلى ما ميلكون، ويهون علكل ذلك بسبب املروءة  اليت سكنت سويداء قلوم
أكان مصـعب بـن   : عندما سئل عبد امللك بن مروان منهم أن يفقد حياته وال يفقد مروءته، ولذا 

  .لو علم مصعب أن املاء يفسد مروءته ما شربه: قال. ؟-يعين اخلمر  –الزبري يشرب الطالء 
  :م مشلوا اآلخرين حىت قال قائلهم ومل تقتصر غرية العرب ومروءم على أنفسهم بل إ

  وإين ألغضي الطرف عنها تستـراً            
  ويل نظر لوال احلياء شديــــد                                   

ومن أجل ذلك فقد كانت هذه األخالق العالية سبباً يف ارتفاع أمسائهم، وعلو ذكرهم ،وجنام من 
الك؛ أخذ بنو عبس فرسه وسلَبه،مث مالوا إىل خبائه فأخذوا أهله،وسلبوا فلما مات ليث بن م"املهالك؛

امرأته مخاعة بنت عوف بن حملّم، وكان الذي أصاا عمرو بن قارب وذؤاب بن أمساء؛ فسأهلا مروان 
أنا مخاعة بنت عوف بن حملّم؛ فانتزعها من عمرو وذؤاب ألنـه  : فقالت.من أنت؟: القرظ بن زنباع

غطي وجهك ، واهللا ال ينظر إليه عريب حىت أردك إىل أبيك ، وضـمها  : لقوم، وقال هلا كان رئيس ا
إىل أهله ،حىت إذا دخل الشهر احلرام أحسن كسوا وأخدمها وأكرمها ، ومحلها إىل عكاظ ، فلمـا  

 هذه منـازل : فقالت . هل تعرفني منازل قومك ومرتل أبيك؟: قال هلاانتهى ا إىل منازل بين شيبان؛
  .فانطلقي إىل أبيك؛ فانطلقت؛ فخربت بصنيع مروان: قومي ، وهذه قبة أيب؛قال
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مث إن مروان غزا بكر بن وائل ، فقصوا أثر جيشه، فأسره رجل منهم، وهو ال يعرفه،فأتى به أمـه ،  
ومـا  : هلـا  إنك لتختال بأسريك كأنك جئت مبروان القرظ ، فقال:فلما دخل عليها ؛ قالت له أمه 

  .عظيم فدائه؟:قالت.ن مروان؟ترغبني م
ذلك لك على أن تؤديين إىل مخاعة بنت :مائة بعري ،فقال مروان : وكم ترغبني من فدائه؟؛قالت:قال

  .عوف
فمضت به إىل عوف بن حملّم؛ فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيه به ، وكان عمرو وجد على مروان 

قد أجارته ابنيت : فقال عوف حني جاءه الرسول من أمر؛فآىل أن ال يعفو عنه حىت يضع يده يف يده؛
  .وليس إليه سبيل 

يضع يده يف يـدك  :قال عوف.قد آليت أن ال أعفو عنه أو يضع يده يف يدي :فقال عمرو بن هند 
فجاء عوف مبروان فأدخله عليه ؛ فوضع .على أن تكون يدي بينهما، فأجابه عمرو بن هند إىل ذلك 

ال سيد به : أي  –ال حر بوادي عوف :ما، فعفى ؛وقال عمرو بن هنديده يف يده ، ووضع يده بينه
  ).19"(-يناوئه

  :من الستر واحلشمة؛ قول القائل –يف العصر اجلاهلي  –ومما يصور ما كانت عليه نساء العرب 
  سقط النصيف ومل تـــرد إسقاطه              

  باليـــــد فتناولتـه واتقتــنا                                    
به من ستر للوجه عن أعني الرجال ، يف الوقت الذي تكشفت بعض  نعتوهذا شاهد على ما كُن يتم

هذه صور عن ذلك اتمع اجلاهلي الذي متسك أهله .   نساء املسلمني ، وألقني احلياء وراءهن ظهرياً
  .بكرائم األخالق، اليت نفتقد كثرياً منها يف وقتنا احلايل

اجلاهلية ، مع ما عندنا من اخلري العظيم الذي خلفه لنا  أهلأن نفقد أخالقاً تمسك ا !..  فيا لألسف
النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولكننا أعرضنا عنه ، فعلت بعض أخالق أهل اجلاهلية على أخالق كثري 

  .. من املسلمني ، الذين اهتموا بعمار دنياهم وتزيينها على حساب دينهم
  ما بال ديـنك ترضــى أن تدنسه            

  يوماً وثوبك مغسـول من الـدنس                                 
  .                                                                                          فاهللا املستعان 
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  ..بداية االحندار
ته ما حنن فيه من الفساد األخالقي ، الذي طغى على كثري من ال أظنه خافياً على من أصلح اهللا بصري

بلداننا اإلسالمية؛فأصبح كثري منهم ال يغار على حمارمه ؛ فتخرج الزوجة أو االبنة أو األخت سافرة 
  .متربجة ،فال حيرك ذلك قلبه ، وال تز له جوارحه 

  .وليقال عنه أنه إنسان انفتاحيبل ولعله يفاخر بتلك املناظر ،ويرى أا مما تزيده حتضراً ،
  :وهذا له أسباب كثرية ؛ من أعظمها 

أن كثرياً من هؤالء أعرض عن تعاليم هذا الدين العظيم ، الذي أعزنا اهللا فيه بعد الذلة ، وأكرمنا بـه  
بعد املهانة ، وجعل لنا من األجر ما مل جيعله لغرينا من األمم ، وأعظم ذلك أن خصنا من دون األمم 

وة  حممد صلى اهللا عليه وسلم الشافع املشفع ، أفضل نيب وخري رسول؛ ولكن عندما فَرطَ كثري من بنب
املسلمني ذه النعمة العظيمة ، وأعرضوا عن اّتباع هديه ؛ هانوا وذلوا بني األمم ؛ فأصبحوا يقلدون 

واهللا خسـة ، ودنـاءة ،    يظنون أن ذلك تقدماً ورقياً ، وهو.. الكفار شرباً بشرب ، وذراعاً بذراع 
  .وسقوط إىل اهلاوية

لتتبعن سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة ، حىت لو دخلـوا  :"وصدق نبينا الكرمي حيث قال 
 ).20"(فمن؟: قال.يا رسول اهللا اليهود والنصارى ؟:جحر ضب لدخلتموه؛قالوا 

  :يف ألئك املسلمني الذين فقدوا الغرية  –أيضاً  –ومما أثر 
رة الفنت واملغريات ، اليت استسلم هلا بعضهم ؛فتشرا قلبه حىت صارت جزءاً منه ال يستطيع عيشا كث

بدوا،وال يأنس إال ا؛فانتكست فطرته ، فأصبح يرى املنكر معروفاً واملعروف منكراً ؛ولو جاءه من 
لـى خطأ؛وأنـه رجعـي أو    يبين له الطريق ويوضح له احملجة؛ ظن أنه هو احملق؛وأن هذا املتكلم ع

  !!..متخلف؛ال يريد أن يتقدم أو يتحضر؛وكأن التقدم واحلضارة بتفسخ النساء وتكشفهن 
  ..قاتل اهللا املفاهيم العوجاء 

فإن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أخربنا عن ذلك، ومل يتركنا نسري يف عمى تتخبطنا !! ..ولكن ال غرابة 
تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري عوداً عودا، فأي قلب " :األهواء؛فقال صلى اهللا عليه وسلم 

أشرا نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حىت يصري القلب مثل الصفا 
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دامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربداً كالكوز جمخياً ال يعرف معروفاً وال  فتنة ماال تضره 
  ).21"(شرب من هواهينكر منكراً إال ما أُ

بأيب وأمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛فواهللا هذا هو الذي حيدث؛كيف ال وهو الصادق املصدوق 
  .الذي ال ينطق عن اهلوى 

فلو نظرت إىل بيوت أهل املعاصي وكبائر الذنوب لرأيت عجباً ، ولوجدت أن أحدهم قـد جـاء   
لها مجيعاً على أهله ؛ ألنه قد اختلطت عليه األمـور،  بأنواع املنكرات اليت ميارسها  يف اخلارج فأدخ

وفقد التمييز، وصارت هذه املنكرات روحاً ال تفارق جسده، ورآها من أعرف املعـروف فَلـم ال   
  !! .ميارسها يف بيته ؟

  .. فلم يكفه أنه احنرف، بل قاد أهله معه إىل االحنراف 
  .. ال غيور هلن   الاليتفيا حسرتاه على النساء 

  وإنين ألرى من ال حيـاء له          
  وال أمانة وسط القوم عرياناً                                   

ظنه بأن احلشمة والستر مضى زماـا  : ومما جعل بعض الرجال تسقط غريته، وتد هده إىل احلضيض
مـتفهم ، وأنـه ضـد     وانقضى، وأنه ال يريد أن ينغص على زوجته؛ حىت يدلل هلا على أنه رجل

االحتكار ، وال يدري املسكني أنه بفعله هذا قد سقط ، وأول ما سقط من عينها هي إىل األبد، ألن 
املرأة تريد أن تعيش مع رجل تأوي إليه وقت الشدة ، وحتس خبوفه عليها وحيوطها برعايته ؛ ومـن  

الرجالُ قَوامـونَ علَـى    :"ال تعاىلالقوامة بيد الرجل ، ق –سبحانه  –أجل ذلك جعل احلكيم اخلبري 
  ). 22"(النساِء بِما فضل اُهللا بعضهم علَى بعضٍ

وحىت أبرهن على ما ذكرته آنفاً؛فهذه الكلمات من زوجات نطقن باحلقيقة اليت قد ختفى على كثري 
  .من الناس

  :وهي امرأة متزوجة منذ مخس سنوات ": د.ن" قالت 
نعين من أي شيء عندما خطبين، فكنت أرتدي ما حيلو يل، وكنت أرتاد الكثري من مل يكن زوجي مي"

 !!. األماكن املختلطة، وقد كان يالحظ نظرات الرجال وال يقول شيئاً 
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بصراحة متنيت أن أشعر بغريته، لكين يف حينها مل أقلق كثرياً لألمر؛ فقد اعتقدت أنـه ال يريـد أن   
مع مرور األيام بدأت أالحظ أنه ال يغار أبداً فمهما فعلت ومهما حصل  يشعرين بأنين مقَيدة، ولكن

فهو ال يتأثر، وقد تشاجرت معه كثرياً بافتعال أسباب أخرى، ولكنين يف حقيقة األمر كنت أشـعر  
بإحباط بسبب عدم غريته ، إال أنين مل أعترف له بذلك حىت اآلن ومازلت أعاين من هذا األمر ، إال 

  ." فهذا أمر ال يقال ، بل جيب أن يشعر به هو بنفسه .. ه بشيءأنين مل أخرب
  :وقالت أخرى 

جيب أن تشعر املرأة أن زوجها يغار عليها، فأنا أرى أن الزوج الذي ال يغار على زوجته ال حيبـها  " 
  "سعادة عندما يرفض زوجي أمراً بسبب غريته علي لوال يهتم ا، وأما أنا فإنين أشعر با

  :لثة وأردفت ثا
أعتقد أن عدم غرية الزوج أخطر من غريته الشديدة؛ فأنا أفضل أن مينعين زوجي من اخلـروج، وأن  "

  ".يغار علي لدرجة الشك من أن اليغار على اإلطالق، فهذا يشعرين أنين غري مرغوبة، وأنه ال يهتم يب
سعد أيـة امـرأة ،   هذا األمر ي:" وعلى جانب آخر قالت إحدى النساء عن غرية الرجل على زوجته

  .."ولكن طبعاً بالدرجة املقبولة واملعقولة 
 ).23"(ال يكفيين أن خيربين زوجي أنة حيبين بل جيب أن أشعر بغريته علي :" وختمت إحداهن بقوهلا 

ففي كالم هؤالء النسوة توضيح جلي لنظرة املرأة للرجل الذي ال يغار عليها، ألا حينئذ سـتحس  
  ..ياا، ألا فُطرت على ذلك بالنقص الذي سيكدر ح

ولكن ليت القوم يعرفون هذه احلقيقة فيستيقظون من رقادهم الطويل ، ويتنبهون من غفلتـهم الـيت   
  .أطبقت على قلوم فيستدركون ما فام

  :ومما أوصل احلال إىل ما هي عليه اآلن من السوء والتدهور 
دهم إذا بلغت أخته سن العاشرة حبسها يف البيت، أننا فقدنا أولئك الشباب الغيورين الذين كان أح

وعاملها معاملة النساء الكبريات، فال خترج إال حبدود ضيقة، مغطية رأسها، ويا ويلها إن وقفت عند 
الباب، أو نادت الباعة؛ فعند ذلك ال تتصور ما يأتيها من النكال، ولذا جتد البنت تنشأ وقد تشربت 

  .األخالق احلسنة
فقدنا ذلك الصنف من الشباب، فصاروا أندر من النادر، فتجد املـرتل  .. ألسف الشديد ل.. ولكن 

  .يدخله كل ما يفسد األخالق ويدمرها، فخرجت عندنا هذه األصناف املنحرفة
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وإنين إذ أخص الشباب بالذكر ألم اطلعوا على سبل االحنراف، فكان الواجب عليهم أن حيصـنوا  
دامههم، ال أن يغفلوا كما غفل غريهم حىت دامههم الفساد على حني غرة؛ بيوم عنها، وحيذروا أن ت

  ..فأصام يف مقتل، سقطوا على إثره،يتأَوهون من األمل، ويشتكون من اإلصابة 
  كفى حزناً أن ال حياة هنيئة                

  وال عمل يرضى به اهللا صاحلُ                                      
  

  ..زينةقصة ح
قبل زمن ليس بالبعيد كانت تتجلى يف جمتمعاتنا صوراً مجيلة مشرقة، تعكس مدى ما كان عليه  

  .الناس من التمسك باألخالق العالية، واآلداب الرفيعة
حيـدثك عـن    أنذلك الزمان، ومل ينسلخ من مبادئة الكرمية، وطلبت منه  أدركولو جلست مع من 
اً مصحوباً بالتنهدات والزفرات احلارة، هذا إن مل يعلـو صـوته   حلدثك حديث.. أحوال الناس آنذاك

  :وحاله كقول القائل.. نشيج وبكاء
  فزعت إىل الدموع فلم جتبين            

  وفقـد الدمع عند احلزن داُء                                    
  وما قصرت يف حزن ولكن           

  إذا عظم األسى ذهب البكاء                                    
  .طهارة املاضي صحبتها رقة يف القلوب، وحنني ال ينقطع نفإ!! وال يأخذك العجب ..فال تستغرب 

أهل اتمع، ورأس املال  ألغلبواملروءة ومكارم األخالق هي السمة العامة  ءلقد كانت الغرية واحليا
سوء، وقد مجعين ذات مرة جملس مع أحد كبـار  الذي ال يفرطون به، وال يسمحون ألحد أن يناله ب

: السن، ودار حديثي معه حول تلك احلقبة التارخيية الطيبة، وغرية الناس يف ذلك الزمان، فكان مما قال
، فـإذا بلغـت   )النقصة( كانت الطفلة يف السابق قبل سن العاشرة خترج إىل اجلريان، ترسل إليهم " 

فكان لباسها يتكون من ثوب فضفاض يغطي  املرأةأما ).. خمفرة(العاشرة تمنع من اخلروج، وتسمى 
األرض، جتُره من خلفها، وتغطي وجهها بامللفع أو اللثام، وتلبس العبـاءة   كل جسمها، ويسحب يف

  ..فوق ذلك
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وعادة النساء يف ذلك الوقت أنه كان للمرأة يوم تزور فيه أهلها، تذهب  مع الفجر مع الظالم قبل أن 
يأخذها زوجها يذهب .. مس، ويبدو ضوء النهار واضحاً، حىت ال يكتشف الناس مالحمهاتشرق الش

  ".ا إىل أهلها، وعادة تأيت بعد صالة العشاء حيث يكون الظالم أكثر فال يراها الناس
فقط بل  أنفسهموقد بلغت الغرية عند أولئك الناس يف الزمن املاضي ذروا، ومل تقتصر غريم على 

  .ارون على جمتمعهم مما أثر يف متاسكه وترابطهكانوا يغ
فقد كان اجلار يف املاضي له مرتلة رفيعة، وتقدير من نوع خاص، حىت إن الرجل ليغار على حمـارم  

بكل مـروءة   أهلهجاره كما يغار على حمارمه، ورمبا يسافر الرجل األيام املتوالية، وجاره يقوم على 
  ..مع يف رذيلةوحياء، ال ختالط قلبه ريبة، وال ط

 أنيف ذلك الوقت تسري حمتشمة متسترة ، خترج لقضاء حوائجها، وال يستطيع أحـد   املرأةوكانت 
ما أن يفكر يف ذلك إال ويرى الناس تلتف حوله من كل مكـان،   ألنهيقرا، أو يتفوه عليها بكلمة، 

  .إىل ضربه األمروقد يصل 
بني املنازل أكثر من مرة، ألنه ما إن يفعل ذلك  حـىت   ويف املاضي القريب كان الرجل يتهيب أن مير

  .يستوقفه أهل الشارع، ويسألونه عن حاجته، فإن كان له حاجة وإال منِع من املرور
  ..ولكن يا لألسف

ما لبثت هذه الصور املشرقة طويالً حىت آلت إىل الغروب، وما لبثت تلك الصـور اجلميلـة أن   
فبدأنا نرى تلـك املنـاظر املوحشـة    .. ضوح فيها من سبيلصارت مشوهة قامتة، ليس إىل الو

.. ، واليت تدل على تغري الناس، وتبدل أحواهلم-اجلاهلية أهلاليت تنـزه عنها  –واملشاهد احملزنة 
حبجة أنه يريد " الدش" أو " الستاليت"فانظر يا رعاك اهللا كم من املسلمني وضع على مرتله جهاز 

يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال "؛األخبارأن يرى الكره أو 
.. مث خيرج من بيته ويترك األسرة مهالً.. ؛وهو يعلم مبا يعرضه هذا اجلهاز املفسد"يرضى من القول

 إحـدى تتصور عندما تأيت إحدى نسائه ، وتدير هذا اجلهاز بقصد أو بغري قصد، على  أنولك 
 مبـادئ أو ما تبثه بعض الدول املسلمة اليت ختلت عن الكثري من  -فرنسيةالقنوات اليهودية أو ال

، ومن هنـا تبـدأ   املرأةاإلسالم، فتشاهد فيهن العري والتفسخ، بل وتشاهد الرجل وهو يواقع 
  ..املأساة، وتبدأ املرأة حتوالً جديداً يف حياا

  رض فيه؟ال يعلم ما يع" الستاليت "فهل يا ترى أن هذا الرجل الذي وضع 
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فلة، واستحكم غوضعه هو غَشيته ال أنبل هو يعلم، ولعله كان ينتقد من يضعه فوق بيته، ولكن بعد 
  .عليه اهلوى وحب الشهوات، فلم يعد يتذكر حاله قبل ذلك

وبعض املسلمني ال حيلو له املقام يف بالده يف فترة الصيف، فيسافر إىل بعض البلدان اليت تكثر فيهـا  
  ..واخري الدعارة، واملراقص، واخلماراتالفواحش، وم

وال يكتفي أن يذهب إليها بنفسه، بل يزيد على ذلك أن يأخذ أسرته معه إىل تلك البالد املنسلخة من 
  .، يتخلص بذلك من لوم بعض الفضالء" التصييف" أنه يريد  حبجةالفضيلة، 

  !!يأخذ بيد زوجته فيدخل معها إىل املرقص أنبل وصل احلال ببعضهم 
يدخل إىل هذا املكان القذر لريي زوجته عورات النساء الراقصات العاهرات، اليت ال تضع إحـداهن  

تتصور حاله بعد أن يأخذ نصيبه من ذلك املسكر حيـث   أنعلى جسدها إال ما يستر سوءا، ولك 
  .يكون كاحلمار يدور حول الرحا؛حىت لو فُعل بزوجته ما فُعل ال يدري

رك نساءه يعملن أو يدرسن بني صفوف الرجال، بل ومن احملزن أن تـرى امـرأة   وبعض املسلمني يت
، أمامهعند بعض املسئولني، تعرض مفاتنها " سكرترية"ذات نسب عريق، وأصل أصيل، وقد توظفت 

  .وتعطر املكتب قبل حضوره، وتنسق الزهور له، وتتفنن يف أنواع اللباس حىت تكون غاية يف األناقة
، ولو رأيت والدها أو أخاها أو زوجهـا يف  !!هل يتصور أن حيدث مثل هذا ؟!!.. فيا هللا العجب 

مظهر فقط؛ولكنه خاوٍ  -مع األسف–االس لقلت ليثاً غضنفراً، ال تقف يف وجهه الرجال، ولكن 
  .من أدىن معاين الرجولة احلقيقية

هم التساهل والضـعف؛فإنك  إذا  ومن  األمور احملزنة؛أن هذا الداء قد انتشر بني أهل اخلري، فدب في
 حىترأيت أحدهم حني ميسي عليه الليل رأيت شهماً غيوراً ذا محية وإباء، وما إن يصبح عليه الصباح 

ترى ما يهولك، فقد تغري ذلك الشهم الغيور إىل إنسان منسلخ منحرف، حلَّ يف قلبه الوهن واخلور، 
  ..والرذيلة و وتساوت عنده األمور، فلم يعد مييز بني الفضيلة

                       
  امللـح يصلح ما يخشى تغريه              

                                       ريفكيف بامللح إن حلت به الغ  
فتجد أن أحدهم خترج معه زوجته وهي كاشفة لوجهها أو رأسها، أو البسة النقاب الـذي يظهـر   

  .العينان وقد وضعت عليها الكحل والزينة، فال يتأثر نصف الوجه، أو تظهر من خالله
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فال يغار، حبجة أـا  " اجلييب كلوت"وبعضهم خترج ابنته أو زوجته أو أخته وقد لبست البنطلون أو 
  .لبست فوقه العباءة

ق إىل ساعات الصباح ئوبعضهم خترج نساءه إىل حفالت األعراس، متجملة متربجة، وحيدة مع السا
  !!!.بل قد ال يدري.. يهتم لذلكاألوىل، فال 

رة ائتركب إحداهن الط.. وبعضهم تسافر نساءه من بلد إىل بلد، أو من مدينة إىل مدينة من غري حمرم
متعرضة لألخطار والفنت ونظرات الرجال، وهي وحيدة ليس معها من حيميها؛وزد علـى ذلـك أن   

، -أو غـريه –" املضيف"لم من نظرة  ئرة وليس معها رجل، فإا لن تسابعض النساء إذا ركبت الط
  ..يراها صيداً سهالً ألنهوتليني الكالم معها طمعاً يف احلصول على شيء منها، 

مما حيصل من بعض النساء حني تركب الطائرة، فإـا  .. ما يندى له القلب.. وأدهى من ذلك وأمر
  ..عليها رقيب وال حسيب يكونتكشف وجهها، أو ختلع عباءا، حيث ال 

، أو األطبـاء ال أظنه خافياً ما حيصل من بعض النساء من الضحك ، واخللوة، واخلضوع بالقول مع و
، ناهيك عن قيادة بعض النساء للسيارات ميرحن ميينـاً  احلكوميةالباعة، أو بعض املوظفني يف الدوائر 

  .ومشاالً
  ..وازفوهذا كله على سبيل التمثيل ال احلصر، وإال فإن اهلموم كثرية واجلروح ن

  وما خشيت من املاضي ونكبته            
  اآليت إين أخاف على قومي من                                    

  
  

  ..عودةٌ إىل األصل
  

أن الغرية من أعظم األمور اليت يتميز ا القلب الصحيح من القلب السقيم،  -رمحين اهللا وإياك –اعلم 
والذلة بني املسلمني إال بعد أن ضعفت غريم  ل التساهل واهلوانوأنه ال خري فيمن ال يغار، وما دخ

على عقيدم وأخالقهم، فعادوا متهاونني متخاذلني، يقتفون آثار الكفرة واملشركني، يبحثون عـن  
  ..التقدم والرقي من ورائهم

ـ أفكارهموقد تأثر بعض فساق املسلمني بتلك البهرجة الزائفة، فعادوا لينشروا  ومهم يف ، ويبثون مس
الناصع اجلميل إىل وجه أسود خميـف،   األبيض، وينخرون فيها من الداخل،فغيروا وجهها األمةهذه 
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ومحلوا عليها بكل ما يستطيعون من قوة، فقامت مثقلة باجلراح، وقد فقدت الرجال اليت كانت تشد 
  .، وتعدهم للمستقبل اهولاألزرم 

الل الناس؛فمرة يتكلمون بلسان الناصح األمني الذي يعتصر أملاً وما برح هؤالء الفساق يتفننون يف إض
اخلـري   أهـل ومـرة بتثبـيط   .. وحرقة على أمته؛يضحكون بذلك على السذج مـن املسـلمني  
لوب قسيقوم فيكم رجال قلوم :"واإلصالح،يصدق عليهم يف ذلك وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :م قول القائل؛ويصور حاهل)24"(الشياطني يف جثـمان  إنس
  وصاحب راح يسدي يل نصائحه         

  ومل يكـن ناصحـاً يوماً محاقايت                                    
  يقول دعك فمـا غريت مفتسداً        

                                    فعش حياتـك يف يسـرٍ وملهاة  
  وخذ كغريك أفـياًء منعمــة        

  ودع لغريك تقــومي اخلطيئات                                     
  جهـالـة ومحاقـات يـراد ا      

  جلـم الضمـري وإطفاء املروءات                                   
، فالسعيد الذي خيرج منـها  اآلخرةالكرمي أن هذه الدنيا إمنا هي بالغ إىل الدار  القارئواعلم أخي 
، والشقي من أتبع -جل وعال -عه األعمال الصاحلة ما يكون سبباً يف جناته من عذاب اهللاوقد أخذ م

.. نفسه هواها ، ففرط يف العمل ، وأسرف على نفسه باملعاصي حىت لقي اهللا وهو عليـه غضـبان  
  .فشتان بني هذا وذاك
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام ابن القيم

قوا له، وما أريد بإجيادهم،رفعوا رؤوسهم، فإذا علم اجلنة قد رفـع هلـم،   ولَما علم املوفَّقون ما خل"
فشمروا إليه، وإذا صراطها املستقيم قد وضح هلم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغنب بيع ما ال عني 
رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، يف أبد ال يزول وال ينفد، بصبابة عـيش إمنـا هـو    

الم،أو كطيف زار يف املنام، مشوب بالنقص، ممزوج بالغصص، وإن أضحك قليالً أبكى كأضغاث أح
أضعاف مسراته، أولـه   أضعافكثرياً، وإن سر يوماً أحزن شهوراً، آالمه تزيد على لذاته، وأحزانه 

خماوف وآخره متالف، فيا عجباً من سفيه يف صورة حليم، ومعتوه يف مسالخ عاقل، آثر احلظ الفاين 

                                                 
  ).1847(رواه مسلم من حديث حذيفة برقم  24
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بسجن ضيق بني أربـاب   واألرضخلسيس على احلظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السموات ا
باعطان ضيقة آخرها اخلراب  األارالعاهات والبليات، ومساكن طيبة يف جنات عدن جتري من حتتها 

ات والبوار، وأبكاراً عرباً أترابا كأن الياقوت واملرجان ، بقذرات دنسات سيئات األخالق،مسافح
، وأاراً من مخر لـذة  األنامأو متخذات أخدان، وحوراً مقصورات يف اخليام، خببيثات مسيبات بني 

بشراب جنس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إىل وجه العزيز الرحيم بالتمتع  للشاربني
، واجللـوس  واألحلانالوجه القبيح الذميم، ومساع اخلطاب من الرمحن بسماع املعازف والغناء  برؤية

على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم املزيد؛باجللوس يف جمالس الفسوق مع كل شيطان مريـد،  
وحتيوا فال متوتوا، وتقيموا فـال تظعنـوا،    اجلنة إن لكم أن تنعموا فال تبأسوا؛ أهليا : ونداء املنادي

  ..وتشبوا فال رموا، بغناء املغنني
  يب حيث أنت فليس يل ىووقف اهل            

  متـأخـر عـنـه وال متقـدم                                     
  أجـد املـالمة يف هـواك لذيذة            

  حبـاً لـذكرك فليلُمنِ اللــوم                                    
ه بائعه يوم احلسـرة والندامـة، إذا   وإمنا يظهر الغنب الفاحش يف هذا البيع يوم القيامة، وإمنا يتبني سف

: حشر املتقون إىل الرمحن وفداً، وسيق ارمون إىل جهنم ورداً، ونادى املنادي على رؤوس األشهاد
  .ليعلمن أهل املوقف من أوىل بالكرم من بني العباد

واإلنعام، ومـا   ، وادخر هلم من الفضلاإلكرامفلو توهم املتخلف عن هذه الرفقة ما أعد اهللا هلم من 
هلم من قرة أعني، مل يقع على مثلها بصر،وال مسعته أذن، وال خطر على قلب بشر ، لعلم أي  أخفى

بضاعة أضاع، وأنه ال خري له يف حياته وهو معدود من سقط املتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكاً 
يم يف جوار الكبري املتعـال، فهـم يف   كبرياً ال تعتريه اآلفات، وال يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم املق

 إسـتربق حتت احلجال جيلسون، وعلى الفرش اليت بطائنها من  أسراروضات اجلنة يتقلبون، وعلى 
تاهللا لقد نودي عليها يف سوق الكساد، .. يتكئون، وباحلور العني يتنعمون، بأنواع الثمار يتفكهون 

هرها خاطبها، وكيف طاب العيش يف هذه الدار، فوا عجباً هلا كيف نام طالبها، وكيف مل يسمح مب
 أعـني ، وكيف قر للمشتاق القرار دوا أعني املشتاقني، وكيف صـربت عنـها   أخبارهابعد مساع 

 ).25"(صدفت عنها قلوب أكثر العاملني، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس املعرضنيوكيف املوقنني،
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                   فحي علـى جنات عـدن فإا               
                                     ممنازلنـا األوىل وفيــها املخي  

        
              ولكننا سيب العـدو فهـل ترى           

  نعـود إىل أوطاننــا ونسلـم                                   
      فيـا بائعـاً هـذا ببخس معجل          

                                  كأنك ال تدري، بلى سوف تعلم  
           فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة          

                                 وإن كنت تـدري فاملصيبة أعظم  
  هذا ما أردنا بيانه من احلق 

ـ   العلىنسأل اهللا جل وعال بأمسائه احلسىن وصفاته  يرزقنـا  رمي، وأن أن جيعله خالصاً لوجهـه الك
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني.. القبول و اإلخالص 
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  ..أنقذوا بناتكم -4
  

  بسم اهللا الرحم الرحيم
املتوحـد  ؛املنفرد بالقـدرة القاهرة ؛وايب دعاء من يدعوه بأمسائه؛هئاحلمد هللا املعبود يف أرضه ومسا

  وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل واآلخرة؛اهرةبالقوة الظ
  ..أما بعد

وجعـل  ؛دناسف دين اإلسالم وطهره من األشر نعمته؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل ببالغ حكمته وسابغ
حيـافظون علـى حـدوده    ؛وجعل خري عباده وخاصته هـم أولياءه ؛لناسل أخرجتأهله خري أمة 

فهم بآيـات رـم   ؛وخيافون رم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؛رونويدعون إليه ويذكِّ؛ويثابرون
وعلى ؛ولعباده جبهـدهم ينصـحون  ؛وملن خرج عن دينه جياهدون؛ وإىل مرضاته يسارعون؛يؤمنون

أولئك على هدى من رم وأولئك هـم  ؛وباآلخرة هم يوقنون؛وعلى رم يتوكلون ؛طاعته يثابرون
  املفلحون

وإن أناساً أضيء هلم الطريـق  ؛سالم فيأبون إال الذلة يف التنكب عن الصراطإن أناساً رفعهم اهللا باإل
  فيأبون إال العيش يف الظلمة

          مجةٌ ومن العجائب والعجائب  
                                     قرالشفاء وما إليه وصول ب  

  لها الظمايقتيف البيداء  سكالعي          
  ورها حممولـواملاُء فوق ظه                                    

  إن ما نعيشه من هذا الواقعِ املأساويِ البئيس يدعو للخوف من املستقبل
  كل واحد أقوى من اآلخر؛جيب أن نعترف أننا اجنرفنا يف تيارات متالحقة

سالم مـن سـياج   وال يزال أعداء العقيدة جيتهدون يف احليل واملكائد إلخراج كثري من نساء أهل اإل
  إىل أوحال الرذيلة والدنس العفة والشرف

  ؛انطلت على الكثري؛والداهية الدهياء أن حيل هؤالء وأباطيلَهم وخططهم املاكرة
ومما يزيد القلب غماً وحزناَ أن بعض الناس ينجرف حنـو هـذه   ؛ فهوت املبادئ ؛ وضعفت الغرية

  ..م قد غشيته الغفلة فال إدراك وال تفكريوبعضه؛عاملاً باهللكة؛التيارات املنحرفة خمتاراً 
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  وإن كنت ال تدري فتلك مصيبة           
  وإن كنت تدري فاملصيبةُ أعظم                                  

 -هي أشد وأنكـى -  أصبحنا فيه ما هو إال مقدمةُ أضرار أخرى الذي ن الضررأوال شك وال ريب 
  ما دمنا على غفلتنا هذه مسترسلني

لقد حصل اآلن من النساِء تساهلٌ كبري يف أمر احلجاب ؛ ومل حيصل لنا من وراِء ذلـك إال كثـرةُ   
  .وكثرةُ الفسوق والفساد وهذا أمر ال خيفى على أحد؛وانتهاكهن حرمة اآلداب؛الفجورِ منهن

  !؟..وبأيه نبدأ  ؟..فعن ماذا نتكلم 
  فلو كان سهما واحداً التقيته           

  ثـنه سهم وثان وثالـولك                                     
ضعفت مهمهـم  ؛ متساهلونرجال وما كان األمر يصل بالنساء إىل ما نرى لو مل يكن خلف ذلك 

  ..!!روبدأوا يطأطئون الرؤوس عما يعلمون أنه عيب وخزي وعا؛وملّوا املسؤولية؛
فإذا ؛فلما انبلج صباح هذا الواقع األليم ؛يف امليدان  وفرساناً ؛فباألمس القريب كانوا رجاالً يف الوغى

  ..ويعلنون اهلزمية على استحياء؛ ؛وينكسون رايات الكرامة ويرضون بالدون  اإلباءم يلقون سيوف 
  على أمة فقدت رجاهلا وهي يف أمس احلاجة هلم  ..فيا حسرتاه

  ..يف آخرخرج من سوق لتدخل تف؛لقد جعلت بعض النساء متفسحها األسواق
  ..ني للوجه والبشرة يوتز ؛ضحك مع الباعة ؛ وسفور يف امللبس

  !؟..وملن يتزين ؛أَما سأل نفسه ذلك الرجل ملن تتربج نساؤه
  !؟..أما حترك قلبه غريةً على نسائه

  !واألدهى أا تذهب وحيدة يف هذا الوقت الذي كثرت مصائبه وعمت دواهيه
  !!؟..ماذا تريد  ..؟ملن تتربجو ..؟ملن تتزين..اسأل نفسك 

وضجت ن ؛ت ن األسواقألفبنات من هؤالء النسوة الاليت امت؛إن كان كلُّ منا يدعي الثقة يف أهله
  !الشوارع ؟

 ؛عـه العفـة   مفكل يوم ينقص اللباس وتـتقلص  ؛ وقد بدأ التفنن باللباس على أيدي أعداِء الفضيلة
  هم على ذلكمن يتابع -ومع األسف الشديد-ووجدوا

  !!..واملالبس اليت تشوه العفة ؛والبنطلونُ املقزز؛فظهرت املالبس القصرية
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فظهرت عباءةُ الكَتف ؛ دخلوا عليهم مبالبسِ التربجِ تسمى بغري امسها؛وملا عجزوا عن بعض أهل اخلري
الذي مسـي سـتراً   ؛)التربجِ املعلب ( وما هي يف احلقيقة إال من باب ؛والنقاب ؛!والعباءةُ اإلسالمية؛

  وليس بستر
  !متنع الفتنة ؟ -كما يزعمون-هل العباءةُ اإلسالمية ؟؛ .فهل عباءةُ الكتف تستر 

وتلبس معها تلـك  ؛ واملصيبة أن بعض النساء اختذا سبيالً للفتنة ؛ فَبدأَت تتفنن يف تطريزها وملعاا
  .!الطرحة الالمعة اليت يكتب عليها االسم

  !؟ن الغيورون أي ..!!يا للحسرة
  مـوإذا أصيب القوم يف أخالقه           
          الـاً وعويـم عليهم مأمتـفأق                                   

  0ميرح ا مييناً ومشاالً؛وبعضهم يتساهل يف ركوب املرأة وحدها مع السائق
  !إىل أين تذهب ؟

ألـيس   ؛وب املرأة جبانب السائق جنباً إىل جنبمن رك؛والشوارع يغزوومن عظم الرزية ما نراه بدأ 
  !؟..هو رجل 
  !؟..ما لكم 

فلما ورد راً فإذا بامرأة عليه ناشرة شعرها فتعرضت له وقالـت   ؛خرج رجلٌ من األعراب يف سفر
فتبعها حـىت  ؛فلبست جلباا وانصرفت خائفة وجلـة ؛إين أخاف اهللا رب العاملني: فقال  ؛هلم إيلَّ 

 ها عرف خيامر؛أهلها فسأل عنها فَذُكجهزوهـا يل حـىت    :مث قال؛فخطبها وعقد عليها ؛ له والد
  ؟تعرضك يل يومئذ ما:قال يا هذه؛فلما دخل عليها بعد مدة ؛ رجوعي من سفري

حاجتها عند أحد السودان لكان  لو كانتاهللا وف !ال تعجنب من امرأة أن تقول هويت ؛يا هذا:  تقال
  هو هواها
سقطت يف أوحـال   ؛فكم من امرأة عالية املرتلة ؛ن السائق ليس برجلإ ؛اءهن مقولة السففال تقولو

  رجالٍ دون سفلة
أما سـأل  ؛وتدخل يف أي وقت؛ خترج يف أي وقت زمام؛وبعض النساء خترج سافرة دون رباط وال 

  0زامية أم أنه يدري ولكنها اال! ؟.نفسه ذلك الرجل  إىل أين تذهب ؟ هل يتصور أنه ال يدري
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وقد كشـفت الوجـه   ؛إال وهي سافرة متربجة؛ن بعض الناس ال يطيب له اخلروج مع زوجتهكما أ
ومستودعِ شـريف   ؛تعالوا وانظروا إىل زوجيت وعفيت:للناس مجيعاً  يقولأليس حاله كأنه ؛ واحملاسن
  !ورجوليت

   ..!بل وبال مثن!أجيعل الرجلُ شرفه و عرضه سلعةً للنظر بأرخص األمثان ؟ !!يا للعجب
           على م ن ال كالب لهتعدو الذئاب  

  اميـرِ احلـوتتقي مربض املستنف                                
( إحضار بعضهم جلهـاز  ؛ مما جيعل القلب يذوب كمداً وأملاً؛ومن املصائبِ املفجعة واملهالك املردية

وتعلم أسباب الريب ؛للرذيلة واالحنراف -شعر أم مل يشعر -يدعو فيه أهلَ بيته؛ يف بيته ) الستاليت 
  وقتل الفضائل؛وإحياء الرذائل ؛

فيزرع  ؛فتاة صغرية مل تعرف من أمورِ الدنيا شيئاً وأ؛فتجد يف البيت فتاةً عزباء رمبا قد تأخر زواجها 
بسبب تلك اللقطات ؛خلطأهلا هذا اجلهاز يف بيتها فتؤجج الغريزة ،ويلهب املشاعر ويسهل الوقوع يف ا

سـعت إىل   ؛فإن مل جتد ما تفرغ فيه غريزا يف احلـالل ؛املهيجة،واألفالم املؤثرة اليت حترك اجلماد 
  احلرام؛الذي درسها هذا الستاليت كيفية الوقوعِ فيه وبسهولة 

مبا مبعاشرة البغايا أو ر؛   وقد تكون هذه املرأةُ حمرومةً عند زوجٍ هلى عنها يف املخيمات أو الديوانيات
يؤجج املشاعر وتعرض فيـه أحلـى صـورِ    ) ستاليت ( بني ؛فتجلس تصارع األمرين؛ والساقطات

  الوقوع يف اخلطأ فال جتد سبيالً إال؛وبني زوج عابث اله انشغل يف ملذاته ؛الرجال
الفاحش الكالم ا؛واألغاين املاجنة ؛فماذا يرجتى من امرأة تسمع ملهيجة، وكلمـات احلـب   واألشعار

بل لو كانـت جـبالً    ..كال واهللا!هل ستبقى بعد ذلك متماسكة؟؛)الصور العارية ( واهليام ،وترى 
  دكنال

يتنبه له رجـالٌ   هولكننا حنكي واقع احلال علَّ ؛وال نؤيدها عليه؛وحنن هنا ال نسهل للمرأة االحنراف 
  خيافون على أعراضهم أن تدنس

  ؛وبناته أبنائهفغير عليه أخالق  هإىل مرتل) الستاليت  (فكم من شخصٍ أحضر 
أال يـرى مـن   ؛وأزواجهن  إخوانويسترجلن على ؛ويعصني الوالدين؛فبدأن ميِسكن اهلاتف بكثرة

بل هم  كاألنعامأم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال " !؟الستاليت ذلك التغري أحضر
  "أضل سبيال
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لقد أحضره أناس والعار فجنوا اخلزي نيعهبِص ؛على غفلةهم؛والويلَ والدماروأهلبوا  ؛فأججوا غرائز بنات
وقاموا ليندبوا حظهـم  ؛وذلت رؤوس شاخمة ؛فاسودت وجوه بيضاء؛ حىت وقعن يف اخلطيئة ؛قلوبهن
  .فخرجت تلك الصرخات احملزنةُ جتيبهم ؛العاثر

  
  مالــُت املـكفى لوماً أيب أن          

  المــَكفاك فلم يعد يجدي امل                                  
  ريــعفايف يشتكي وينوح طُه          

  م احتشامـضي الطرف باأللغوي                                  
  هرِ كُحلىـأيب كانت عيونُ الط          

  ع السجامـدمفسال بكحلها ال                                    
  اه أمسىــذراُء يا أبتـأنا الع          

  صرها الكرامـعلى األرجاسِ يب                                    
  رس يف عفايفـارِ تغـسهام الع          

  ا تلك السهامــوما أدراك م                                     
  ف عينأيب من ذا سيغضي الطر          

  رامــويف األحشاِء خيتلج احل                                      
  اةًـين فتـن ذا سيقبلـأيب م           

                                       ـــهلا يف أعني الناسِ اام  
  اراًـجراح اجلسم تلتئم اصطب           

  رضِ إن جرح ألتئامـوما للع                                       
  مينــايف ال تلـأيب هذا عف           

  ه احلرامــفَمن كفيك دنس                                       
  قٍـزرعت بدارنا أطباق فس           

  م وسامــجناها يا أيب س                                        
            شبر واألحلاد ناراًـالكفت  

  رامـطـطرتنا اضفهلا بعيون                                        
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  ويناـنرى قَصص الغرامِ فيحت           
  رام؟ـمثار النفسِ ما هذا الغ                                        

  أتقنوهـــافنونُ إثارة قد            
  امــا قلب املشاهد مسته                                       

  اًـت لنا بغيـكأنك قد جلب          
  امــع النيـتراوِدنا إذا هج                                       

  بـو للصخرِ يا أبتاه قلـفل          
                                       األن ..لثار امـفكيف يا أبت  

  ين على أنقاضِ طهريـختاصم         
                                        لو تدري اخلصام وفيك اليوم  

  كيـت تبـأيب حطمتين وأتي         
  هذا احلُطام على األنقاضِ ما                                        

  اُء طهريـاك دمـأيب هذا جن         
  مالمـت الــفمن فينا أيا أب                                      

  
  !؟فهل من مستجيب قبل وقوع املصيبة، وحلول النقمة

  !؟نا بناأننتظر أن يتعظ غري.. ؟ ملاذا ال نتعظ بغرينا
  بيوتكم فاحتضنتهاجلبت لكم الغربية النتنة  خرجوا هذه األطباق اليتأ

  كم؟خترج البنت مع الصديق رغماً عن أنأتنتظرون 
  !أن جتلب صديقها إىل املرتل؟ أتريدون

  فاستيقظوا  ..!!هذا هو الذي يعلمه الستاليت
  )اإلنترنت( بدأت هينة أمام فتنة  إال أا) الستاليت(وعلى عظم مصيبة 

ما جاءت لك:أي؛ .."تأيت الفنت يرقق بعضها بعضا: " عليه وسلم صلى اهللاوهذا مصداق حديث النيب 
  . وهي ليست صغرية ولكن لعظم ما خلفها من الفنت؛وجعلها تبدو وكأا صغرية فتنة هوا ما بعدها

  ؟نترنتأتعلمون ما اإل
  ربهغومن شرقه إىل ؛جنوبه إىل مشاله؛من بالعامل يربطكهو هذا الكمبيوتر الذي 
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  كالم بال قيود وكل؛وتدخل من القنوات ما تريد ويظهر فيه كل منظر؛فتقرأ ما تريد
فتغري سلوكهن وبدأن الصداقات مع الشباب عن طريق ؛كثريا من الفتيات ) نترنتاإل( وقد دمر هذا 

  وبدأت العالقات اليت ال يقصد من ورائها إال الفاحشة وانتهاك العرض؛)احملادثة( وهو ) الشات( 
  ..اإلنترنت؟كيف تسمحون لبناتكم اخلوض يف حبور :فيا أيها الغيورون

  امتكم؟ أين شه؟  أين غريتكم؟ أين محيتكم 
  حىت حتلب هلا فساد العامل أمجع؟؛  فساد الشوارع احمليطة يأما يكف

  حبجة البحوث الدراسيةاإلنترنت؛والعجب ممن يسمح لنسائه بدخول مقاهي 
والبحث ؛الذي ال حيضر أغلبهم إال من أجل الفساد؛كيف تسمح حملارمك باالختالط بشباب املقاهي

  .!يف قنوات الرذيلة؟
ويضـعف أمامـه كـل    ؛والذي يقف عنـده كـل قول   ؛وحطم املبادىء والقيم ومما عم وطم ، 

وكيف نبدأ وأين  ؟وهذا ما نقول عنه وما نذر؛السماح للفتيات باالختالط يف الدراسة أو العمل؛تعبري
  ننتهي ؟

  ..يء فيه مؤملشوكل ؛  كل شيء فيه حمزن
  دـفجر من الكم أمليل من الغم            

  وم يا بلديـواضيعة احلق فيك الي                                
           ى أمليـأم أغضي عل أرثي لقومي  

  ديـعلى كب وأجباالشجى حبلقي                                 
  .وفقدان الشرف؛وذريعة لسلب العرض؛إن االختالط هو سبب كل رذيلة

   0السفه ودخلت عاقلة فغشيها ؛كم من فتاة دخلت حمتشمة فتربجتف
  !نفسه  عن السبب؟ هاسأل ولي أما

أو شيء آخر ؛ من نفقتها التخلصِ ؛أوراتبها ألجل أنه يفكر باستثمارِ؛ أم هو يرى ولكنه يغمض العني
  0وهو الدياثة

  !؟لن متيل إليه أاباهللا عليكم كيف بامرأة ختالط رجال غريبا هل يتصور 
  !؟وتريدها بعد ذلك أن حتافظ على عفتها؛واحدة جتلس الفتاة مع شاب يف غرفة واحدة أو قاعة

  !؟تظن أنك تطالبها باملستحيل أال
  ن االختالط يثمر امليل،وامليل يثمر العالقة احملرمة اليت جتين بعدها املرأة كل خزي وعارإ
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ويستلذون  ؛ويستمتعون بقوامها ؛يشمون رائحتها(كيف يعد نفسه رجال من ترك امرأته بني الشباب
  )..وحيسبون أنفاسها ؛بكالمها

والديوث هو الذي ال يغار ؛ ) اجلنة ديوث ال يدخل:  قال صلى اهللا عليه وسلم! ؟ أليست هذه دياثة
  على حمارمه

  ؟بعض الناس عموا وصموا مالِ
  !؟أتعرف ماذا يعين !ابنتك جتلس مع الرجال..!! فلاانتبه أيها الغ

ن إوقد جتلس إىل من يسلبها لبها و؛ حتركها العواطففاملرأة ؛ال تطلبوا املستحيل من النساء الضعيفات
وقد تكون امرأة حمرومة من عطف الزوج فتجد من يتودد هلا ويداعب عواطفها ؛ مل يكن يقصد ذلك

  الفارغة فيستدرجها حنو الرذيلة
  فاتقوا اهللا يف قلوب العذارى          

  واءـهن ـعذارى قلوـفال                                     
وإن التيس ليصيح فتستحرم له ؛ن الفحل ليهدر فتضبع له الناقةإو؛ إن احلصان ليصهل فتدنو له الفرس

  "إذا صهل احلصان عطفت له الفرس: "دميا قيل؛ وقالعرت
  !يف مكتب واحد وجملس واحد ؛فكيف برجل جيلس مع امرأة عاما كامال

: فليقل من يقول؛ إمنا هذا عني الواقع؛)سوء ظنإن هذا (ال تقولوا كما قول السفهاء عدميو الرجولة 
  فلنعترف باحلقيقة ؛إن هذا سوء ظن:ق أهل الباطل وال يقولرإنا ضعفنا وازمنا من طَ

جتد إال يف  اليت أصبحت من نوع املألوف ولعلك ال) املعاكسات( تلك ؛من ناتج هذا االختالط نوإ
وزاد  ؛بني اجلنسني وكثرت اخليانات الزوجيـة فقد انتشرت املعاكسات ؛النادر من خال من صديقة

ومن فتح أمساعه لشـكاوى  ؛ جه اخلصوصوواملتزوجات على ؛السفه خصوصا بني أطراف املتزوجني
  الناس علم ما مل يعلم غريه

وهذا هني بالنسـبة للمصـيبة   ؛!؟رون أنه أصبح مألوفا عند بعض الناس أن يكون للرجل عشيقةدأت
  !أمر مألوف ؛أن هذااملرأة هلا صديقالكربى واليت ترى أن كون 

أي عشـاق  :)حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخـدان ( واهللا جعل من صفات املؤمنات أن 
  وأصدقاء 

وإن العلمانيني يعملون من أجل ذلك ليل ؛إن املنافقني يريدون خلع الستر من نسائكم.. أيها األفاضل 
  .ار



  37

عليكم ببنات النسب فـإن ال  ( وآخر يقول ؛)ات النسبن هواييت معاكسة ذوإ: ( أحدهم يكتب 
  ).حيملن اإليدز

  يقصدون ذاوما ؛يعنون ذاوأنتم تعرفون ما
فيـا  ؛  وتلك األنوف الشاهقة؛يريدون إذالل تلك الرؤوس العالية !يريدونكم أنتم أيتها البقية الباقية 

  لغباء من طاوعهم يف ذلك
  ..ال تقولوا إين أبالغ
 وبعضهم مقتوال؛وأبواب املساجد؛وعند احلاويات؛يوجد حمذوفا على أرصفة الشوارعكم من اللقطاء 

  بغري حق
  !؟أم  العالقات احملرمة؛ هل هو من ناتج احلالل

  !بعد حدأإننا نعيش أزمة يف األخالق إىل ..  إخواننا
  !الرجل عن زوجة عفيفة فال جيد؟ فيه يبحث الذي فهل ننتظر اليوم

فبعضهن حـني تصـل إىل حمـل دراسـتها     ؛اء بسبب ضعفهن وعدم الرقيببعض النساء فقدن احلي
فما الـذي يـدفعها   ؛وتربجت تربج السـاقطات ؛خلعت احلجاب الشرعي الذي تسترت به؛املشبوه
  0وقلة الرقيب؛ضعف التربية!!لذلك؟

  !!؟..مل ؛ من أجل ماذا.. بنات صغريات يف املدارس حيملن اهلاتف اجلوال 
  أسئلة حتتاج إىل جواب؟

  ..فإن التربية هي اللبنة األوىل للسلوك احلسن؛يف تربيتنا لبناتنا أنفسناجيب أن نراجع 
  رح رم على فسادـإذا ما اجل           

  ال الطبيب ـه إمهـني فيـتب                                     
ب احلرص علـى  ولكن من با ؛ليس من باب التشكيك؛رساراقبوا شنط املد؛فتشوا يف أوراق بناتكم 

كفى باملرء إمثا أن يضيع من " :قال صلى اهللا عليه وسلم؛وهذا العرض أن يذل؛تسورهذا احلصن أن ي
  "يقوت

   يدنس من اللؤم عرضه ملرء ـامل إذا           
  لــــديه مجيـفكل رداء يرت                               

  هاموإن أنت مل حتمل على النفس ضي       
  لــس إىل حسن الثناء سبيـفلي                            
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  :أيها األفاضل
وبه يتميز الشرفاء من  ؛نفس ما ميلكأو؛فهو أغلى ما يكون؛يف الغرية على العرض والشرف  ؛اَهللا..اَهللا 

  0واألعزة من األذلة؛الساقطني
  .فال تفرطوا يف غريتكم على نسائكم
  0فينجرفون ن حنو اهلاوية؛واالحنراف لةالضالال تسلموا زمام أموركم إىل دعاة 

   ا؟فماذا يبقى هل؛إذا ذهب حياء الفتاةو
  ايل ال أدنسهــأصون عرضي مب          

  الــال بارك اهللا بعد العرض بامل                                
  بهـأحتال للمال إن أودى فأكس          

  تالـرض إن أودى مبحولست للع                                
كما صح بذلك احلديث عن النيب صلى  عليه؛ املرء ما حرم اهللا يأيتوغرية اهللا أن ؛اهللا يغار أنواعلموا 

  ..اله عليه وسلم
؛ ومن فقدها صار من سقط املتاع؛أنه وارتفعشاليت من اتصف ا عال  ؛فالغرية من الصفات احملمودة

فبلغ ذلك ؛"لضربته بالسيف غري مصفح؛أيت مع امرأيت رجاللو ر:"قال سعد بن عبادة رضي اهللا عنه
  ".مين أغريألنا أغري من سعد، واهللا  ؟من غرية سعد أتعجبون" :النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

بلغين أن نساءكم يزامحن العلوج : "وأرسل علي رضي اهللا عنه إىل إحدى املدن خياطب أهلها فكتب
فكيف لو رأى حالنا وما 0"إنه ال خري فيمن ال يغار!! ؟أال تغارون!! يف األسواق -كفار العجمأي –

  0وصلنا إليه
أن امرأة حضرت عند أحد القضـاة  "؛ومما يذكر لنا من قصص التاريخ اليت مضت وبقي عبق ذكراها

  .ن هلا عليه مخسمائة دينار مهراً، فأنكر الزوج أن يكون هلا يف ذمته شيءأوادعت على زوجها ب
انظـر  : فقال القاضي ألحدهم  ؛فأحضرهم -هات شهودك ليشريوا إليها يف الشهادة :فقال القاضي

ال بد أن ينظـر الشـاهد   : ماذا تريدون ا؟ فقيل له:إليها لتشري إليها يف شهادتك، فقام الزوج وقال
  .لوجه امرأتك لتصح معرفته ا

إين أشهد القاضي علـى أن  : فأخذت الرجل احلمية، وحركته الغرية على زوجته ، وصاح أمام الناس
وأنا أشهد أين قـد تنازلـت عـن    :املرأةوال تسفر عن وجهها، فقالت ؛لزوجتين يف ذميت هذا املهر

  ..رمحهم اهللا !"لغريته علي أال يكشف وجهي؛مهري
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فخرجت نسـاؤهم كاشـفات   ؛ انسلخوا من احلياء وفقدوا الغرية؛ أين هم من أناس يف هذا الزمان
  ..دي والسيقان، ويزعمون أم أهل غريةالوجوه والرؤوس واألي

ال تفتنكم تلك الصرخات الفاجرة من أدعياء الغربية من العلمانيني ؛انتبهوا ملا يراد بكم: أيها األفاضل
  0ممن عمت م الصحف وضجت؛واملنافقني

  ؟..أتدرون ماذا يريدون بكم
  0الذي تنعمون به وقد افتقدوه؛يريدون أن يسلبوكم الشرف والعفة

بإقامة مراقص ديسكو للشباب والفتيات للترفيـه عـن   : ذا يعين أن تكتب إحدى الفاجرات تناديما
  !؟..أنفسهم

قال عثمان رضي ؛ن تكونوا وإياهم سواءأدون يإم حيسدونكم على الستر واحلياء الذي افتقدوه فري
  0.."ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان: " اهللا عنه 

من ؛رجعيـون  موعلى املتمسكني بالدين بأ؛تعليقام الساخرة على احلجابإم يريدون حتطيمكم ب
  .فتسلموا هلم زمام القيادة فيرتلوا بكم حنو اهلاوية ؛مام نداءامأأجل أن تنهزموا 

  .فهم حيقدون على حمافظتكم وكربيائكم؛إم يريدون سلب بناتكم واالستمتاع ن
وامسع ما قالته إحدى النساء متحسرة  ؛وأن يغار على حمارمه ؛يتقي اهللا أنإنين اوجه ندائي لكل رجل 

  ..بعد فوات نصيبها من العفة والشرف
  0"إال وهي ذنب رجل قد أمهل يف واجبه؛من امرأة تفرط يف فضيلتها ما": تقول

  !أي حمافظني فقط؟ويتساءلون متحسرين ملاذا هم ؛على شرفكم حيقدوناملنافقني والعلمانيني  إن
بـني يـدي    اًتنام بغي ؛وعنوان الشجاعة؛لغنب والقهر أن تنام من كان أهلها رأس الشرفأليس من ا

  !؟هؤالء الكالب
  ؛ال تعرض نساءك للفتنة وتطلب منهن املستحيل؛ احرصوا على أعراضكم

   0ال تضعها بني يدي الرجال وتقول امتنعي
هناك امرأة متلـك   أنفأصدق ها؛امرأة يهواأروين رجال واحداً منكم يستطيع أن ميلك هواه بني يدي 

  ؟هواها بني يدي رجل ختالطه ومتيل إليه
   0عجزأفإن كنتم تعجزون عن ذلك فاعلموا أن النساء  

  ..أختاه 
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وفقـدنا  ؛يف كثري من األماكن إال آثارها األخالقومل يبق من ؛يف هذا الوقت الذي تغري فيه كل شيء
وفقدنا كثرياً من الرجـال بسـبب انعكـاس    ؛سهمبسبب تبلد أحاسي ؛الغيور الشبابفيه كثريا من 

نتوجه إليـك  ؛سلقتاحلريص على حمارمه أن تنتهك،وأسواره أن ت؛ويف حني غياب الرقيب؛مفاهيمهم
  .ذا النداء خناطب فيك دينك وسترك وحياءك

  :أختاه
وا زي ولبس؛ومحلوا بني جواحنهم قلوب الذئاب؛ظ األفاعي ميف وقت بدأ فيه أهل الشر يتلمظون تل 

  0الثعالب
ومتسـكي  ؛حـافظي علـى نفسك  ؛ومع افتقاد الرجل الغيور؛يف هذا الوقت املكتظ بالفنت واآلفات

  0هفيزك الغايل فال تفرطي ـفإن حجابك هو عفافك وكن؛ حبجابك
  0حتاصرك من كل جانب فانتبهي وتيقظي.. معاول اهلدم كثرية 

  0طعنة الغدر عن طريقك ال يطعنوننا ؛لنا دعاة الفجور من خاللكتقياحذري أن 
  0زمن الغربة الشرعي يفوحجابك ؛متسكي بعفافك :أعراضنايا مستودع  ..يا شرفنا ..يا أختنا

  ..ال يضعفنك كثرة ما ترين من الالهثات وراء الساقطات، فأنت أغلى وأعلى
  . لست رخيصة.. لست متخلفة..لست معقدة

وكـم مـن    ؛ما ميلـك  أغلىودعك ويست؛يثق بك حني خروجه؛ فكم من عفيف يطمع بك زوجة
  0)لعبة إىل أجل(ظر إىل تلك الساقطة سوى أا نمستهتر ال ي

ال تستوحشـي  : يا عنـوان العفـاف  ؛يا نادرة يف زمن الضـياع ؛يا مستودع العفة؛يا ثروتنا الغالية
  0الغربة،فغربتك حممودة تزول كلما ازددت باهللا أنسا

  !!ال تتصوري تلك الساقطة سعيدة
  0تيها السعادة وهي تعرف أن أقصى طموح الرجال ا أن تكون عشيقةومن أين تأ

ن يردن سحبك إىل املستنقع الـاليت  إف؛احذري من دعاة السوء الاليت فقدن أعز ما متلكه كل امرأة
  .ه فيغرقن 

  !احذري دعاة الفجور ودعاواهم املضللة بأي اسم كانت
  !؟فهل ترضني لنفسك بالدنية!! م يريدون ابتذالكإ

  .وتقعي يف مكائدهم؛ انتبهي أن تسريي يف ركام



  41

ال تذيل تلك الرؤوس بأن تنامي بني أحضان ساقط ؛انتبهي يا من رفع الوالد والولد واألخ بك الرأس
  .قبيلة اد وراءك يذل

  0يا ابنة الشرف والعز بكانظري إليه يفتخر أنه تالعب 
  .يا للقهر والكمد !!؟وهو من هو

  !؟نذرف الدموع على العرض املذل، والشرف املنحدر أال حيق لنا أن
فكيف يتالعبون بـك   ؛كانوا ال يظفرون من أسالفك وال بفكرة؛أن شرحية يريدون أن يتالعبوا بك

  ..على موائد السقوط
 ؛إليهم مطاوعـة  ولكي تأتني؛فإمنا تربجك يريدون؛ وإعطاء احلقوق للمرأة؛ال تغتري بنداءام للتحرر

واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين "؛افعلوا ما شئتم دون قيود) مت لكيه( :ولولسان حالك يق
   0"يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما

وحيلهم دنيئة وقد مترسوا الباطل حـىت أتقنـوا   ؛فمكائدهم كثرية؛ ال يدخلون عليك مدخل السوء
  0فنونه

فدخلوا عليـك   )حجايب حجايب:( تإن هؤالء لو قالوا لك اخلعي حجابك الشرعي ألبيت وصرخ
  ؟..أختاه فهل تستيقظني؛ باستدراج الشيطان

( فرمبا تبتلني برجل حقري ؛ألن هذا هو الباقي؛فإن اختذت الستر فاختذيه هللا؛اعلمي أن الستر زينة املرأة 
  0)ديوث ليس برجل(:زعي رداء احلشمة واألنفة من أجلـفإياك أن تن؛!!)يوثد

اهللا  هفالبسـيه كمـا أراد  ؛وللحفاظ على نفسك؛جل اهللاأشرعي والستر من وإذا اختذت احلجاب ال
واعلمي أنك حني تلبسني احلجاب الشرعي ؛ي بكشف سترك فهو رأس مالك الباقيننـفال تتف؛منك

  0وتبتهجي به أنسا؛وحري بك وهذا حالك أن ترفعي به رأسا؛نك تلبسينه طاعة لربكإف
  .!؟وال تفتخري أنت حبجابك؛تفخر املتربجة بتربجها أنأليس غريبا 

تتمىن هذه النعمة ومل توفـق   امرأةفكم من ؛امحدي اهللا على نعمة احلجاب الشرعي ومتكنك من لبسه
  ..حجبت عنها األسباب فوق إرادا اأو أ؛إليها

واحذري أن تلفـك   ؛الذي هو عالمة العفيفات بالتقوى كما مجلت ظاهرك باحلجاب مجلي باطنك
  .غربا ومشاله جنوبا هفجعلت مشرق؛ بغريك املوجة كما دارت

  .ومل يبق معه من احلجاب إال رمسه؛الذي مل يأخذ من الستر إال امسه ) التربج املعلب( احذري 
  .أختاه
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فبضياعك تضـيع  ؛فانتبهي أن تضيعي؛والفنت واسعة األرجاء؛واملواجع متناهية األطراف؛املآسي كثرية
  ..؟فهل تعني ذلك؛أمة 

يوقفنا لطاعته؛والعمل مبا يرضيه؛وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه   نسأل اهللا أن 
  .أمجعني
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  ..أوراق خاصة -5
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد هللا رب العاملني ، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصـحبه  
  . أمجعني
  ..عدأما ب

  .فإن هذه األوراق هي يف احلقيقة هم وأسى وجرح وأمل، وقلب نازف وعقل حائر وفكر شريد
  .مشكلة حتتاج إىل حل، وخطأ حيتاج إىل تصويب

ال أدري ماذا نقول وماذا نذر، فاملآسي كثرية والوقائع املوحشة أكثر وأكثر، بل وإن املرء كلمـا  
عليه أبواب من األسى، وكلما عمد إىل جرح ليداويـه   حاول جاهداً أن يسد ثغرة فإذا ا تنفتح

  .نزف جرح آخر
  .أمور مبكية، وحوادث حمزنة يف طريق موحش قلّ فيه املعني وتعثّر فيه الصاحب البار

حقيقة إنك لتقف حائراً ملا ترى من تغير أحوال الناس وتنكبهم الصراط املستقيم، واجنرافهم إىل 
ظلمة بعيد قعره ليس فيه إىل النجاة من سبيل، وأعجب من ذلك أم حبرٍ متالطم األمواج شديد ال

ال يعرفون إىل أين هم ذاهبون، وعلى أي طريق يسريون، وإذا جاءهم ناصح أمني تولـوا وهـو   
  .معرضون
  ـدــليل من الغم أم فجر من الكمـ        

  ديــا بلــواضيعة احلق فيك اليوم ي                                
  أرثي لقومي أم أغضي علــى ألـمي       

  ى كبديـشجى حبلقي وأجبــاالَ عل                                 
  حةـاء كالـو إىل اهللا من دهيــنشك      
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  دـلك الرشـرنا عن مسـأعمت بصائ                                 
يبكيك ويستمطر أدمعك ، ويقتل وكلما نظرت إىل جهة من األرض وصوبت النظر وجدت ما 

  .فيك اإلحساس بالسعادة، مما غزا ديار املسلمني من االحنراف
 .واإلخالص رأس األمر كله؛وحسبك أن تسد ثغرة أو تقول كلمة لعل اهللا أن يصلح ا

  
  

  ..والدنا حكم علينا بالعنوسة
  

غاية السعادة، وإن مما يصعب تصوره إن من املسلّم بداهة أن الوالد ال يهنأ له بال حىت يري أبناءه يف 
من ذلك  األبوةهذا حيدث عندما يتبخر حنان  ، ولكن وتعاستهمن يكون الوالد سبباً  يف شقاء أبنائه أ

القلب، وحتل القسوة بدالً عنه، أو حني يفقد اإلحساس وخييم اجلهل على حياته، وتضرب الغشـاوة  
كل ما حيدث إمنا هو نتيجة طبيعية وردة فعل متوقعة وعلى فإن  وحينئذعلى عينيه فال يعود مييز شيئاً، 

قسوة اآلباء : اختالف النتائج واآلثار فإن مؤداها واحد يف األصل وسببها يدور حول شيء واحد هو
  .وبعدهم عن مراقبة اهللا جل وعال وخوف عقابه

واحلسرة، بعضهم  ألسىايف طياا كل معاين  كبرية حتملفلقد بلغ ظلم بعض اآلباء لبنام إىل درجة 
جهالً وبعضهم غفلة وبعضهم استغالالً وبعضهم رمبا يكون نتيجة مرض نفسي هو نفسه ال يعـرف  

ية حمذرة من الظلم وعقوبته ومبينة فضل تربية البنات والصرب علـيهن،  وسببه، ولقد جاءت السنة النب
بابان :" صلى اهللا عليه وسلمواحتساب األجر يف تربيتهن، وموصية بإحسان الصحبة هلن، منها قوله 

  ).26"(معجالن عقوبتهما يف الدنيا، البغي والعقوق
  . 27"من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار:"وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
أو بنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهـو يف   أختانمن كان له ":وقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ).29"(استوصوا بالنساء خرياً":؛ وقوله صلى اهللا عليه وسلم)28"(وقرن بني إصبعيه–نة كهاتني اجل

                                                 
  ).1120(���� روا# أ! � وه� ����، ا��� ا������ ا�� 26
  .2629.��- -5995ا�+*(ري   27
  .1026أ28�9 ا�*6�7 5/ 4(ر3*2؛وه� ���� ا������ ا������ ��0+(�/   28
  .3632، .��- 3331ا�+*(ري  29
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ومثل ذلك كثري يف السنة النبوية، وهذا تشريع رباين ألنه أعلم بأحوال هذا اجلنس وضعفه ولو أبدت 

  .املرأة غري ذلك

قلوب جرحية حتتاج إىل األمل  احلزينة اليت صدرت من األناتأال وإن الدافع وراء هذه الكلمات تلك 
  .كما حيتاج الضرير إىل ذبالة نور

( جلوسهافقد كثرت الشكوى من كثري من الفتيات، تشتكي الواحدة منهن والدها الذي تسبب يف 
حبيسة اجلدران من غري زوج يؤنس وحشتها ويعينها على صعوبة احلياة وقسـوا، وطفـل   ) عانساً

  :سعادا، وكأن لسان حاهلا يقولحتتضنه وتالعبه يكون سبباً يف 
  لقد طال هذا الليل واسود جانـبه           

  وأرقـين أال ضجيـع أالعبــه                                    
  فو اهللا لـوال اهللا الشيء غـيـره           

  حلرك من هذا السريــر جوانبه                                     
  ولكنين أخـشى رقيباً موكــالً           

  بأنفاسنا ال يفتر الدهـر كاتبـه                                     
وبعضهم يعلل ذلك بأعذار واهية، ورمبا ال يعلل رفضه املستمر من تزويج ابنته، طمعاً يف راتبها الـيت  

أو لشيء أضـمره  ) !! باملهر( ادعة تتقاضاه نظري عملها، أو ألنه يريد أن يبيعها مببلغ خيايل يسميه خم
  !!!يف نفسه ال يريد اإلفصاح عنه، أو رمبا يكون هو نفسه ال يدري ملاذا، ولكن هكذا كان

  !حقيقة إن األمر غاية يف الغرابة، فهذا الرجل وأمثاله أال يشعرون؟
  أال يتذكر أحدهم الفراغ الذي كان يسيطر على حياته قبل زواجه؟ 

   الدفء العاطفي واالستقرار النفسي؟ أمل يكن حمتاجاً إىل
  أمل يكن متشوقاً لرؤية أبنائه؟

  أمل يكن حمتاجاً إىل قضاء وطره وإشباع غريزته؟ ..بل وبصراحة
  !!فهل املرأة ختتلف؟ يفكرفلماذا مل 

الذي مل يستفد من جتاربه يف احلياة، ومل يتعلم ) املريض( وإن كنت متعجباً فاعجب من ذلك الرجل 
  .ث الزمان ما يكون سبباً يف رسوخ عقله، وبلوغه احلكمة يف التعامل مع األحداثمن حواد
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أتريدون أن أمـوت مـن   ! أزوج فالنة؟: قال" املوظفة" أحدهم عندما عوتب على عدم تزويج ابنته 
  !! .اجلوع ؟

  .واستمع بنفسك ملا تقول صاحبة املأساة حىت تتصور عظم املصيبة وإىل أي مدى وصلت
ا جمموعة من الفتيات على استقامة وخلق، وسبب رفض آبائنا املستمر ملن يتقدم لطلـب  كن:"تقول

ألن ) أهل اهلواتف واملواعيـد (فقد احنرف مجيع صديقايت وأصبحن من  -حبجج واهية -الزواج منا
وكم من واحدة منهن تقول يل ماذا تنتظرين؟ وجتدد يل .. آباءهن رفضوا حتصينهن بالزواج الشرعي

بني حني وآخر، وأنا مل أزل أقاوم؛ويعلم اهللا كم أعاين يف سبيل القبض على ديـين  ولكـين   الدعوة 
أخشى أالّ يدوم هذا طويالً، وأجنرف كما اجنرف صاحبايت الاليت كلما عاتبت واحدة منهن علـى  

  ..!".والدي هو السبب: احنرافها تقول
حنن أربع بنات مستوى :"قصتها فتقول؛وتروي "والدنا حكم علينا بالعنوسة والتعاسة:"وأخرى تصرخ

عائلتنا متوسط ومستورون ومشكلتنا ومع األسف الشديد يف والدنا فهو من النوع الـذي يعشـق   
املظاهر، وحكمه على البشر يرتكز يف األساس على الناحية املادية البحتة، فالرجـل يف نظـره هـو    

ة عالية من شرف، وشهامة، وثقافـة،  صاحب اجليوب املليئة بالنقود، وليس من يتمتع بأخالق كرمي
  .، وهذه هي الطامة الكربى اليت حطمت حيايت أنا وأخوايت..ورجولة

حريصة كل احلرص  أمي كانتكنا حنن البنات األربع قمة يف اهلدوء والنظام واالجتهاد يف املدرسة، 
دراستنا اجلامعية  خوايتوأ أناعلى معرفة صديقاتنا والتقرب منهن خوفاً علينا وعلى سلوكياتنا وأيت 

   ووفقنا اهللا يف أن نتوىل وظائف حمترمة يف سلك التدريس،وبدأت املشاكل عندما تقـدم خلطـبيت أخ
إلحدى صديقايت وكان شاباً يتمتع بأخالق عالية، وقد تقدم خلطبيت سبع مرات ويف كل مرة كـان  

ركات وأمالكاً، وحاولت والديت أمواالً وش وال ميلكوالدي يرفض زواجي منه ألنه من عائلة عادية 
مساعديت وإقناع والدي ولكنها مل تفلح وأصر هو على رفضه، وذهب هذا الشـاب وتـزوج مـن    
أخرى، بعدها تقدم شاب آخر يعمل يف سلك التدريس ومن أسرة طيبة وكرمية لكن ليس له مـورد  

ميدة، وأيضـاً رفضـه   الكرمية والسرية احل واألخالقمادي سوى الراتب، وهو ميلك السمعة الطيبة 
مدعياً والدي بأن  -والدي ألنه فقري وال ميلك املال واجلاه وباألصح ألنه ليس بصاحب مظهر كذاب

هذا الرجل لن يسعدين وليس مبقدوره ضمان حياة عالية املستوى، وأيضاً ذهب هذا الشاب وتـزوج  
 ميلك الثروة واجلاه، مع ويف كل مرة يتقدم خلطبيت شخص يرده والدي ألنه ليس بغين وال.. بأخرى
بـالفقر   األوىلحالتنا متوسطة ولسنا أغنياء، وكل شخص يتقدم خلطبيت حيكم عليه من املرة  أنالعلم 
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الثالثة نفس املعاناة وشربن من نفس الكأس اليت شربت منها،  أخوايتوأنه لن يسعدين، وأيضاً قاسى 
واحلـزن بعـدما    األملالدنا وصرنا نعاين من مل نستطع الوقوف والصمود أمام حتكم و أنناواحلقيقة 
  .نتحسر على األزواج واألطفال واحلياة األسرية) عوانس(أصبحنا 

فأصبح عمري تسعة وثالثني؛وأخيت يف الثامنة والثالثني؛واليت تليها يف السادسة والثالثني،والصـغرى  
  .بلغت اخلامسة والثالثني

، تقدم بنا العمر، وفاتنا قطار الزواج، وجاوزنـا  نفسناأأمام اجلميع وأمام ) عوانس( أصبحنا .. نعم
ولوعة، نعيش احلرمان واألسى  وأملالعمر املناسب للزواج وها حنن نعيش مع والدنا وأمامه بكل حزن 

.. وكل واحدة منا تبكي حظها العاثر، فكل صديقاتنا يعشن حياة زوجية يف ظل أسرة سعيدةٍ أبنـاء 
ال أزواج وال أبنـاء  ) عوانس(والعنوسة، واجلميع يقول عنا  األملعيش ، أما حنن فن..وزوج.. وبنات

ألن والدنا حكم علينا هذا احلكم القاسي، فال زواج إال من رجل غـين ميلـك فـيال وشـركات     
  ..و..و..و..

نتحسر على أنفسـنا  ومشـاعرنا    وأخوايتهل تصدقون إذا قلت لكم إنه متر علينا ليالٍ طويلة وأنا 
   .ونربيهم، وحنضنهم حببنا وعطفنا.. ىن أن أطفالنا بني أيدينا نرضعهم وقلوبنا؛ونتم

بني اخلاطبات لعلهن جيدن لنا  أنفسنامشكلتنا هذه جعلتنا نفتقر لعامل االستقرار وأصبحنا ندلل على 
من تتوفر فيه الشروط اليت يريدها والدي وأيضاً كل هذه احملاوالت باءت بالفشل وأصبحت احلياة ال 

يكفي أن أقول لكم أننا فعالً .ا وال قيمة وساعتنا كلها سوداء خالية من البهجة واألمل والفرحلذة هل
ومات من دفء كنف األزواج، وايتنا ستكون التشتت والضياع، حمرحمرومات من عاطفة األمومة و

أخربونا . بلووالدي ال يزال مصراًعلى آرائه وأفكاره وحتكمه فهو ال يدرك ايتنا ومصرينا يف املستق
  .اهـ.."ماذا نفعل باهللا عليكم؟

وهو منظر يتكرر كل يوم وال شك أن من أعظم ما جر .. فإن مثل هذه الواقعة كثري!!! ال تستغرب
النساء إىل الفواحش والزنا ومنكرات األخالق  هو جلوسهن من غري زواج، ولو تزوجن ألحصـن  

لك لعربة ملن أراد احلفاظ على عرضـه وصـون   يف بيون وإن يف ذ وال ستعففنأنفسهن وأزواجهن 
حمارمه، ألن حالة الضعف طارئة على اإلنسان ولرمبا يف حالة ضعف حيدث من هذه املرأة ما ال يتوقع 

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينـه  :"حدوثه، وصدق الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم حيث قال
  ).30"(كبريفزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد 

                                                 
  ).1868(ا�@�.?ي وه� !�<، ا��� إرواء ا�;��:  30
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الوالد هو السبب املباشر يف عنوسة ابنته ولكنه قد يكـون   ال يكونوال يفوتين هنا أن أنبه إىل أنه قد 
سلبياً ال حيرك ساكناً؛فتجد أبناءه خيططون ويرفضون من يتقدم خلطبة ابنته وهو ال ميلك شيئاً، أو أن 

ترد اخلطّاب، وتضع الشروط لتنفّر عن ف املأساةهذه  كربتكون والدة الفتاة هي اليت تتصرف وتتوىل 
أو ألسباب أخرى والوالد رجـل ضـعيف   .. ابنتها وذلك غالباً ما يكون طمعاً يف راتبها أو خدمتها

  .ال يستطيع حراكاً وكأن القوامة لزوجته فال يستطيع كسر كالمها.. الشخصية
وليعلموا أن ) املسكينة (ريق هذه واألخوة وال يكونوا حجر عثرة يف ط واألمهاتأال فليتق اهللا اآلباء 

اهللا سائلهم عن ذلك وأم سيقفون بني يدي حكم عدل ال يظلم عنده أحد، فمن كسب إمثاً وظلم 
بالتوبة وليستحل منها قبل أال يكون درهم وال دينار، وليحاول جاهداً تصحيح  فليبادر) املرأة( هذه 

  .ملاخلطأ؛فإن اليوم عمل وال حساب، وغداً حساب وال ع
  
  

  السائق املشكلة
إنين وأنا أكتب هذه األسطر يف غاية احلزن واألسى ألنين أكتبها بعد : ن قلت إال أكتم خرباً 

مشاهدات ووقائع كثرية، تطرق أمساع الناس يف كل يوم، وال شك أنين عندما أسوق مشهداً  أو 
  .عيد من وعظ بغريهأضرب مثاالً فإن هناك العشرات من جنسه، واللبيب تكفيه اإلشارة والس

إن من احملزن حقاً أن ترى كثرياً من املسلمني عجز أن يقضي حاجة أهله وأن يقوم مبتطلبات مرتلـه،  
فعمد إىل استقدام سائق من إحدى الدول األجنبية مث جعله نائباً عنه يف كل شيء  فهو يوصل البنات 

حباجيات املرتل  يأيتا، وهو الذي إىل مدارسهن ويوصل الزوجة إىل املستشفى والسوق والعمل وحده
ومتطلباته، ويا ليت أن رب املرتل مشغول بل إنه الكسل والعجز عن حتمل املسـئولية، أو املظـاهر   

بعض هؤالء يسافر الشهر والشهرين ويترك السائق يف البيت وحده مع الزوجـة   أنالكاذبة، واملصيبة 
ىل السائق واخلادم أنه ليس برجل ومـن هـذا   واألطفال الصغار، وهذا ينطلق من نظرة بعض الناس إ

  .الباب عبث كثري من السائقني واخلدم بشرف كثري من خمدومام
ى املستشفيات يف وقت متأخر من الليل، فلما سئلت عن سـبب  حدوقفت امرأة تنتظر على باب إ"

ة فتأخر ومل يأت السائق أنزلين هنا مث ذهب على أن يأيت بعد فترة قصري: وقوفها يف هذا الوقت، قالت
  .إىل اآلن

  .مسافر فقد ذهب إىل الصيد: وأين زوجك؟ قالت
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هل يتصور أن رجالً عنده أقل معاين الرجولة يترك زوجته وحيدة مع السائق ويسافر األيام : ياعجباً 
  .؛بل ومثل هذا كثري!الطوال؟

  .املشني وحق للعني أن تدمع، وللقلب أن يتفطر هلذا االستهتار املخزي وهذا التساهل
وعموماً فإن السائق األجنيب عنده دوافع الفساد والعبث سهلة وميسرة، فأحياناً يعبث هـو بعـرض   

رغبة منه بذلك وإما حتت ديد هذه املرأة لفساد يف نفسها، وخلو البيت من الرجـل،   إماخمدومته 
ساد فإا ليست حمترفة للف دافعفتجد املكان خالياً ملمارسة الفاحشة، ألن بعض النساء لوحصل عندها 

ومطلعة على وسائله، ولكن حني يكون السائق أو اخلادم يف البيت فإنه يكون االحنراف عنـدها ال  
حيتاج إىل تفكري طويل ، فالرجل موجود و البيت خال ، بل وزد على ذلك أن هذا الرجل سـوف  

  .تضمن أنه لن يفضحها خوفاً على معيشته 
فجر مع هذه املرأة الفاسدة بنفسه و لكن يتستر عليها و يوصلها ملقابلـة  و أحياناً بعض السائقني ال ي

أخداا إما ألنه تعود على هذا يف بالده فرياه أمراً عادياً ، إما خوفاً على معيشته فهو مل يأت هنـا إال  
  .من أجل املعيشة و حتصيل املال 

الزوجة و البنات و هن متكشفات و بعض الناس يتساهل أكثر فيسمح بدخول السائق إىل مرتله فريى 
أو ال ميانع من أن تذهب ابنته إىل السائق يف غرفته حبجة أا تعطيه األكل و قد يؤدي هذا إىل تعلـق  
الفتاة ذا السائق ، أو أن يتعلق هو ا فيبدأ التفكري بالطريقة اليت يستطيع ا  أن يتمكن من هـذه  

نده مكر شديد و يعرف الكثري من الوسائل الـيت توقـع   الفتاة ، زد على ذلك أن بعض السائقني ع
ال يبالون و ال يعرفون ماذا يفعل هذا السـائق و   أناسبالفتيات يف شراكه خصوصاً إذا كان يف مرتل 

مل يهتموا كثرياً حني استقدموه هل هو مسلم أم كـافر ، جـاهلني أو    إمماذا يوجد يف غرفته بل 
، وقوله صـلى  ) 31"(أخرجوا املشركني من جزيرة العرب:"ليه وسلممتجاهلني قول النيب صلى اهللا ع

  ).32"(ألخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلماً:"اهللا عليه وسلم
  :قالت إحدى الفتيات (

كانت أسريت ترسلين أحيانا للسائق ببعض املأكوالت وأحياناً ألناديه ،وكان هذا السائق و هو مـن  
دول األجنبية يتعمد ترك االت اخلليعة على سرير نومه يف غرفته يف طرف البيت ،فكنـت  إحدى ال

تارة أناديه فال يرد النداء و إذا به خيرج من دورة املياه و هو مبالبسه الداخلية و تارة أجده مسترخياً 
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لعة تلك االت على سرير نومه و االت املتنوعة مبعثرة مينة ويسرة، فوجدت نفسي مندجمة يف مطا
  ..).أمثن ما متتلكه أي فتاة السائقاخلليعة رغم أا باللغة اإلجنليزية، و يف يوم من األيام أفقدين 

يتحمل مسئوليتها ذلك الرجل الالمبايل الذي مل يهتم بشـئون بيتـه،   .. قصة مبكية و نتيجة مفجعة
يتردد يف ذكرها لفداحتها وحلجم ما تبلغه وواهللا إن املرء ليعلم من احلوادث ما يندى له اجلبني و لكن 

  .وكثري من يسمع و لكن قليل من يعقل من قدح للمشاعر و خدش للحياء، 
  حنن الذين غرسنا يف أضالعنا                  

  سيوفنا وعبثنا يف روابيــنا                                    
  رمـاحنا مل تنل إال أحبتنـا                 

  ونـارنا مل تنل إال أهالـينا                                    
فعلى املرء املسلم االنتباه و احلذر ، وأن يصون أهله من الرذائل ومنكرات األخالق، قال صـلى اهللا  

ما من عبد يسترعيه اهللا رعيه ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيتـه إال حـرم اهللا عليـه    :"عليه وسلم
  ).34"(كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت:"صلى اهللا عليه وسلم ،وقال) 33"(اجلنة

  فأي غش أعظم من إمهال املرء ألهله و البحث عما يصلح أحواهلم؟
  !.إن يف ما ذكر لعربةً ملن اعترب فهل من متأمل؟

  
  

  هجر الزوجة
املـرأة، واملـرأة    لقد جعل اهللا جل وعال احلياة الزوجية قائمة على املودة والرمحة، فالرجل حيتاج إىل

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم :"حتتاج إىل الرجل، فال يستغين كل منهما عن صاحبه، قال تعاىل
  ). 35"(أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون

انت لطيفة املعشر صـاحلة  واملشقة ال سيما إذا ك التعبفجعل اهللا املرأة سكناً للرجل يأوي إليها بعد 
خري النساء من :"متوددة إىل زوجها حترص على راحته كما جاء يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
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؛وقوله صلى اهللا عليـه  )36"(تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وحتفظ غيبتك يف نفسها ومالك
  ).37..."(خري نساءكم الودود الولود املواتية املواسية إذا اتقني اهللا:"وسلم

ولكن مع األسف الشديد إن كثرياً من الناس نسي هذه الغاية العظيمة من الزواج فأساء التصرف مع 
زوجته، وهذه الكلمات هي عبارة عن شكاية وردت على لسان كثري من النساء الاليت ابتلني بأزواج 

وذلك أن كثرياً من  ال حيسنون التصرف معهن وبالذات يف نقطة خطرية قد تؤدي إىل نتائج مفجعة،
ف هؤالء األزواج هجر زوجته يف الفراش ومل يعطها حقها يف اجلماع واملعاشرة مما أدى فعالً إىل احنرا

جيب التنبيه عليه هو أن النساء ختتلف أحواهلن من امرأة إىل أخرى يف احلاجـة إىل   ومما. بعض النساء
لزوج هو أعلم حبال زوجته، وهذا أمـر ال  املعاشرة فبعضهن قد يصربن طويالً وبعضهن ال يصربن وا

ميكن أن يتصور جهله، زد على ذلك أن هذا األمر له آثار نفسية إجيابية فهو من أسباب املودة واأللفة 
  .واالستقرار النفسي الذي حتتاج إليه املرأة

  أال ترى أن املرأة تغتاظ إذا تزوج عليها زوجها؟ 
يف زوجها الذي حتس بأنه ملكها وحدها، وألن املرأة حتتاج  ذلك ألا ختشى أن تشاركها تلك املرأة

إىل ركن شديد تأوي إليه وتأمن عنده، فتجد أا إذا هجرها زوجها تتأثر نفسياً ويهامجها اإلحساس 
  .بالوحشة والوحدة وعدم االستقرار

تدور حـول  إىل هجر زوجام، وعند التأمل جتد أا  األزواجوقد تنوعت الدوافع اليت أدت ببعض 
  .اجلهل باآلثار املترتبة عليه أو اخلطأ يف تطبيقه بالنسبة ملن اختذه وسيلة لتأديب زوجته

فمن هؤالء األزواج من يسافر الشهر والشهرين إما حبجة التجارة، أو السياحة، أو هلفاً وراء الـدنيا  
ن مل يثبتها اهللا جـل  لغري حاجة، أو للبحث عن الفجور والشهوة احملرمة ويترك زوجته وحدها فهي إ

  .وعال ستنـزلق قدمها
رجـع   أهلـه ومن هؤالء من حيترف الفجور والفسق يف بلده ويعاشر النساء يف احلرام فإذا رجع إىل 
اكتفـى   ألنـه منهكاً متعباً قد أشبع غريزته البهيمية من البغايا الفاجرات فال متيل نفسه إىل زوجته 

الشيطان له وترغيبه له يف  إغواءات ما ال يراه يف أهله بسبب بغريها، بل ولعله يرى يف هؤالء الفاجر
  .الفواحش
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ومن هؤالء من ال يكون فاجراً يرتكب الفواحش ولكنه ظامل؛فهو حني يتزوج على زوجته جيور وال 
يعدل؛فيميل إىل اجلديدة؛ فاملبيت هلا واملعاشرة هلا، ورمبا يبيت عند زوجته األوىل الليايل ذوات العدد 

عاشرها فتحترق املسكينة من الداخل ولكنها تستحي أن تصرح له حباجتها ألن هذا أمر ال جيهله فال ي
  .عاقل

تزوج زوجي من امرأة أخرى وهجرين، وواهللا ستة أشهر مل يأتيين، ويعلم اهللا أنـين  :"تقول إحداهن
ال يأبه يب ألنه أعاين أشد املعاناة ولكنين أستحي أن أصرح له بذلك فهو يعرف حاجيت إليه ، مث هو 

  ".يعرف أنه ليس يل أحد أذهب إليه فأنا وحيدة، وإال لطلبت الطالق
وعموماً فهذا مثال واحد ميثل شرحية واسعة وإال فالشكاوى كثرية من هذا النوع؛ وقد قال صلى اهللا 

  ). 38"(، فمال إىل إحدامها، جاء يوم القيامة وشقه مائلامرأتانمن كانت له :"عليه وسلم
يستعمل اهلجر لتأديب زوجته وهذا أمر مشروع ولكن له ضوابط، فإن الصحيح أن  ألزواجاوبعض 

إذا نشزت على زوجها فعليه أن يتدرج يف عالجها كما بـني ذلـك ربنـا جـل وعـال يف       املرأة
والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغـوا  :"قوله

  ).39"(ن اهللا كان علياً   كبرياًعليهن سبيـالً إ
هي املرتفعة على زوجها التاركة ألمره املعرضة عنه املبغضة له فمىت ظهر منها أمارات  فاملرأة الناشز"

النشوز فليعظها وليخوفها عقاب اهللا عند عصيانه فإن اهللا أوجب حق الزوج عليها وطاعتـه وحـرم   
  ). 40"(فضالعليها معصيته ملا له عليها من الفضل     واإل

اهلجر هو : "فإن مل ترتدع باملوعظة فينتقل إىل اخلطوة التالية وهي اهلجر يف الفراش قال ابن عباس
  ".وال يكلمها وال حيدثها: "؛قال"أالّ جيامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره

حق امرأة  أحدنا ما : يا رسول اهللا:"ومن آداب اهلجر أن ال يهجر إال يف املرتل ملا جاء يف احلديث
الوجه وال تقبح وال جر  وال تضربأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست : عليه؟ قال

  ).41"(إال يف البيت
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وبعض أهل العلم قالوا جبواز اهلجر داخل املرتل وخارجه وأرجعوا ذلك إىل أنه خيتلف باختالف 
وألن هجران النساء مع "ريها، األحوال فرمبا كان اهلجران يف البيوت أشد من اهلجران يف غ

  ).42..."(وأوجع لقلون مبا يقع من اإلعراض يف تلك احلال ألنفسهناإلقامة معهن يف البيوت آمل 
  :منها متعددةحلكم  -واهللا أعلم -ولعل اهلجر يف املرتل أوىل

ها؛أما إذا أنه إذا كان الزوج قريباً من املرأة فإا مىت ما ندمت وأرادت أن تسترضيه وجدته جبانب
ونفوراً لتصورها أن هذا الفعل  عتواكان بعيداً فلعل هذا من شأنه أن يصعد املشكلة فتزداد املرأة 

  .إهانة هلا
وهي أقصى  إذا كان مقصده التأديب ال التشفّي اللرجل أن يهجر املرأة إىل أربعة أشهر  وزوجي

لذين يؤلون من نسائهن تربص أربعة ل:"مدة ، وقد استخلص أهل العلم  هذا احلكم من قوله تعاىل
  ).43.."(أشهر

فال جيوز له هجرها بل جيب عليه أن يرجع هلا حقوقها  الفترةفإذا فاءت ورجعت إىل طاعته خالل 
  ".فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً:"وعلى رأسها حقها يف الفراش لقوله تعاىل 

ة اشهر فهذا معناه أن اهلجر مل يفد، فينتقل أما إذا استمرت املرأة يف نشوزها حىت جتاوزت األربع
أي غري مؤثر فال يكسر هلا عضواً وال "إىل اخلطوة التالية وهي الضرب، ويكون ضرباً غري مربح؛

  ".يؤثر فيها شيئاً
ألن الضرب أثره النفسي أشد من اجلسدي، فبعض النساء لو أشار الزوج بيده يف وجهها لبكت 

  .أشد اإلهانات ومل حتتمل بل واعتربت ذلك من
فإذا أطاعت املرأة زوجها يف مجيع ما يريده منها مما أباحه اهللا له منها فال سبيل له :"قال ابن كثري

؛ديد للرجال إذا "إن اهللا كان علياً كبرياً:"عليها بعد ذلك وليس له ضرا وال هجراا؛وقوله
هو منتقم ممن ظلمهن وبغى بغوا على النساء من غري سبب فإن اهللا العلي الكبري وليهن و

  ). 44"(عليهن
أو لسبب آخر فإنه يستمر يف هجر  أخرىالستغنائه بامرأة  األزواجواخلطأ الذي حيصل أن بعض 

زوجته حىت وإن رجعت إىل رشدها واستقامت على طاعته، وذلك على حد زعمه جزاء هلا حىت 
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فإذا زالت هذه العلة انتهى اهلجر  تتأدب وال تكرر نشوزها وهذا ال جيوز، ألن اهلجر وضع لعلة،
  .الذي وضع بسببها، ووجب عليه إعطاؤها حقها

وأجدين حمتاجاً إىل التنبيه مرة أخرى إىل أن النساء  خمتلفات الطباع، فبعض النساء قد ال يصربن 
طويالًعن املعاشرة، وبعضهن قد يصربن، ولكن مهما كان فإن املرأة يف اجلملة حتتاج إىل زوجها 

ضعيفة تفتقر إىل اإليواء واالهتمام والعطف والتودد، وحتس بالوحشة  ألاقسى عليها أحياناً  ولو
إذا ابتعد عنها زوجها ولو لفترة قصرية؛فكيف مبا يفعله البعض من اهلجر الطويل دومنا  واألرق
  سبب؟

البعض وتنبيهاً لعل فيه حتريكاً ملشاعر .. إىل زوجها املرأةوتأمل هذا األثر الذي يبني مدى حاجة 
  ..للغافلني الذين ال يعرفون العواقب اليت قد يؤدي إليها اهلجر إذا كان على غري اهلدي الرباين

خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذات ليلة يطوف باملدينة وكان يفعل ذلك كثرياً، إذ مر 
  ..وهي تقولبامرأة من نساء العرب مغلقة باا وقد ذهب زوجها إىل اجلهاد فسمعها عمر 

  لقد طال هذا الليل واسود جانبه            
  وأرقـين أالً ضجيـع أالعبـه                                

  فـواهللا لـوال اهللا أين أراقبـه            
  حلرك من هذا السرير جوانبـه                                
طاب وحشيت يف بييت وغيبة زوجي عين، وقلة أشكو عمر بن اخل: مث تنفست الصعداء، وقالت

فلما أصبح بعث إليها بكسوة وكتب إىل عامله أن يسرح  -رضي اهللا عنه - نفقيت ، فالنَ هلا عمر
  .إليها زوجها

: ستة أشهر أو أربعة، فقال عمر: وقد سأل عمر ابنته حفصة كم تصرب املرأة عن زوجها؟ فقالت
  ).45(كال احبس أحداً من اجليوش أكثر من ذل

ومن خالل هذا املنطلق جيب أن يعلم أن هجر الزوجات إن مل يكن حماطاً باحلدود الشرعية فإنه قد 
  .يؤدي إىل نتائج سلبية خيسر بسببها املرء دينة ودنياه والعاقل خصيم نفسه
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  !!!مسافرة 
ىل عقـالء قـوم   احلقيقة أمر حيتاج إىل تأمل وطول نظر وحيتـاج إ  يفسفر املرأة من غري حمرم هلا هو 

تنا وتنوعت أسباا ، فما إن تصعد طـائرة مـن   ايقدرون للقضية قدرها فإا قد انتشرت يف جمتمع
الطائرات حىت جتد سرباً من النساء من غري حمارم هلن ينتقلن من بلد إىل بلد، وقد قال النيب صلى اهللا 

  ).46"(ال مع ذي حمرمال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر إ:"عليه وسلم 
ال خيلـون رجـل   : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يقول: " وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 

 امرأيتيا رسول اهللا، إن : بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، فقام رجل فقال
  ).47"(مع امرأتك انطلق فحج: خرجت حاجة،وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، قال

وقد نبه رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم على ذلك ألن املرأة إناء زجاجي رقيق سهل 
الدافعة إىل  األسبابالعابثة جعلته قطعاً وأشالًء متناثرة، وقد تنوعت  األيدياالنكسار، فإذا نالته 

لده وحبجة أنه ليس عنده يكون متزوجاً بامرأة من غري ب ناسلاسفر النساء من غري حمارم، فبعض 
أو مراعاة للمصروفات املادية فإنه يأخذ بيد زوجته إىل املطار حىت يوصلها إىل مدخل  إجازة

واهللا ليس عندي : الطائرة ظاناً أنه يف ذلك قد حقق السالمة، وحني تكلمه يف هذا األمر يقول
ليهم من شبهة وهي أن أخاها ينتظرها يف املطار، وأكثر هؤالء دخل ع أنوقت ويعتمد على 

سفر املرأة من غري حمرم هي يف  السفر الطويل، وال يعلمون  واألحاديثاملسافة قصرية يف الطائرة 
  .بأي وسيلة كانت، مهما كانت املسافة.. أن السفر هو السفر

دينة بط يف بلد آخر أو م أنلسبب ما فتضطر إىل  اجتاههاالطائرة رمبا يتغري  أنهذا وغريه  يراعيوال 
من ذويها وهذا حبد ذاته فتنة هلا، مث أيضاً وجود املرأة وحدها يف الطائرة  أحدليس للمرأة فيها  أخرى

فتنة هلا فقد يتعرض هلا املضيف أو رجل مسافر يراها فريسة سهلة فتنشأ بينهما عالقة، وذلك بسبب 
  !من؟

ا تسافر وحيدة، ولوال هذا األمر بسبب ذلك الويلّ املتساهل الذي عمد إىل هذا الفعل املشني وتركه
ملا حذر منه الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم الذي ما ترك طريق خري إال ودلنا عليه، وال طريق 

  .شر إال وحذرنا منه
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من سفر بعض النساء وحيدات إىل بعض اليت يسموا : وحيق لك أن تبكي حني ترى أكثر من ذلك
  .بالداً سياحية

منت الطائرة سترى أعداداً من النساء ذهنب من غري رجال إىل أين ؟ إىل السياحة فحني ركوبك على 
!!  

وانظر إىل ما يفعلن يف تلك البالد من سلوكيات مشينة وعالقات رديئة ومعاشرة للرجال األجانـب  
وخيانة لألزواج املغفلني، بل وبعضهن يدخلن حانات اخلمور عابثات الهيات وهذا أمر ال ينكـره  

فإذا سافر الرجل للسياحة أال يكون هـذا مـراده   :ولو فكرت جيداً لوجدا معادلة مستقيمةمنكر، 
منها؟ وحقيقة أنك ال تستطيع أن تتصور أن هذا الزوج ال يعلم مبا تفعله زوجته فهو الذي أذن هلـا  

  .ولكنها الدياثة هي اليت أوصلته إىل هذا احلد.. بالسفر واالحنالل
اهل وصل إىل أكثر من ذلك فيما يفعله بعض اآلباء الذي ما إن تنهي ابنتـه  ومما حيزن أيضا أن التس

دراستها الثانوية حىت يأخذها من يدها يركض ا مييناً ومشاالً يسعى سعياً حثيثاً ويتعب اخلطى مـن  
وإذا !! أجل أن يبعثها للدراسة يف اخلارج حىت حتصل على شهادة جامعية من بلـد راقٍ يف التعلـيم  

يف ذلك وناقشته قال إن ابنيت ثقة ومتدينة فإذا قلبت النظر وجدا سافرة متربجة ولكن هذا خاصمته 
وكثرياً من أمثاله يتبجحون بقوهلم أن اإلميان يف القلب حىت وإن كان املرء ال يصلي وال يصـوم وال  

  ) !!.طيبة القلب( يفعل شيئاً من أعمال اإلسالم بل إن بعضهم يتصور أن الدين هو 
  !!ا كانت هذه املرأة هذه صفاا يف بالدها فماذا عساها أن تفعل إذا اغتربت؟فإذ

فيزج ا ذلك الوالد الغافل املضيع لألمانة إىل اخلارج تعاشر الشباب وجتلس معهم وتضحك معهـم،  
 وتأمل حاهلا إذا دامهتها الوحدة أو أصابتها حالة فزع يف ليلة من ليايل الغربة إىل أين تذهب يف ذلك

  البلد األجنيب الذي ال أم هلا فيه وال أب؟
لعلها أن تأوي إىل حضن صديق من بالدها، وليس لك حق  أن تعترض أو تستغرب فهو أخوهـا يف  

  .يالسفاهة العقول!!! الوطنية
  ؟..مث ماذا ترجو من مثل هذه إذا رجعت إىل بالدها

  هل تتصور أا تكون مربية لألجيال تربية صاحلة؟
لباا بالعفاف واحلشمة والستر واألخالق احلسنة وهي تفتقد كل ذلـك، متربجـة   هل ستوصي طا

  .سافرة متبذلة قد سافرت وحيدة إىل البالد البعيدة تتسكع مييناً ومشاالً
  هل ترجو منها أن تأمرهن بأداء الفرائض والكف عن احملارم وهي مل تتعلم من هذا شيئاً؟
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ومل حتـس   األمومةبناءها وخترج األجيال وهي مل تتعود على صاحلة تريب أ أماأم هل تأمل أن تكون 
  !بإحساسها؟

بالدنا اإلسالمية نظرة تأمل لوجدت أن كل ما حدث فيها من التربج والسفور  إىلمث إنك لو نظرت 
واالحنالل وراءه امرأة ممن درسن يف اخلارج، فكثري منهن عندما رجعن من فرنسا وبريطانيا وغريهـا  

نحلة، قمن بإحراق العباءة وإلغاء اخلمار وخلعن احلجاب الشرعي، وظهرن متربجـات  من البالد امل
  .متسكعات يدعني النساء إىل مثل فعلهن املنكر فحدث ما ترى

  فكيف تبين األجيال على أيدي هؤالء الساقطات؟
  

  ومل أر للخـالئق مـن مـحل               
  ن األمهـاتيهـذا كحضـ                               

  فحضـن األم مدرسة تسامـت               
  بتربيـة البنـني أو الـبنـات                               

          
  وأخالق الوليد تقـاس حسـنا                

  بأخـالق النسـاء الوالـدات                              
س على درجات متفاوتة فمن مقل ومستكثر، فيجب الشك أن هذه قضية خطرية قد توسع فيها النا

  .على املسلم التقي أن حيرص على حمارمه وأن حيفظ األمانة اليت استرعاه اهللا عليها
وإذا رأيت الرجل يترك أخته أو ابنته أو زوجته تسافر من مكان إىل مكان وحيدة فاعلم أنه ال غـرية  

  .عنده، وال خري فيمن ال يغار
  .بنا الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن يهدي ضال املسلمنينسأل اهللا أن جين
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 ..العفة
العفة ذلكم األدب الرفيع واخللق العايل الذي تتسامى به األمم وتتميز ، وحينما تفتقده أمة من 
األمم فإا سرعان ما تنحدر وتتزعزع، وليس هذا اخللق خمصوصاً به جنس من البشر دون اآلخر 

  :البون به ، ولكن انقسم الناس فيه إىل فريقنيبل إن اجلميع مط
  .منهم من أخذ به فعال وارتفع، ومنهم من خلّفه وراء ظهره فذل وسقط

واحلقيقة أن هذا اخللق الطيب مما مييز ذوي الفطر السليمة والعقول املستقيمة عمن انتكست فطـرهم  
دون النساء بل إن كالً منـهم   وتاهت عقوهلم، وليس مقتصراً على النساء دون الرجال، أو الرجال

مأمور به، لكنه بالنسبة للمرأة مطلوب أكثر ومرغب فيه أعظم وأعظم، وقد أشار النيب صلى اهللا عليه 
خري النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وحتفـظ غيبتـك يف   :"وسلم إىل ذلك بقوله

ىل أن أكثر ما يرغب الرجل يف املرأة إشارة إ.." حتفظ غيبتك يف نفسها:"فقوله). 48"(نفسها ومالك
  .عفتها، وأا من األسباب اليت جعلت هلا اخلريية على سائر النساء

  ).49"(فالصاحلات قانتات حافظات للغيب:"وقال مجاعة من املفسرين يف قوله تعاىل
  .حتفظ زوجها يف غيبته يف نفسها وماله: أي

هرة املستقيمة ذات األخالق الرفيعة عن املرأة الساقطة ذات ويف هذا تنبيه على العفة اليت متيز املرأة الطا
 عالقاتـه األخالق اهلابطة الوضيعة، وهذا واضح وظاهر، أما ترى أن كثرياً من الشباب العابث رغم 

  الكثرية حني يعزم على الزواج فإنه يبحث عن املرأة املتدينة؟
  ملاذا؟  

  .ألنه يبحث عن العفة اليت يطمئن معها على زوجته
وعلى رأس هذه الصور سـرية   ومرتلتهولقد حوى التاريخ اإلسالمي صوراً كثرية تدل على العفاف 

الصحابة الذين كانوا من أعف الناس وأشدهم حياًء وغرية، وال عجب وال غرابة فقد بعث اهللا حممداً 
هم مـن  ليطهرهم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفعال اجلاهلية، وخيـرج "صلى اهللا عليه وسلم

الظلمات إىل النور، فكانوا يف اجلاهلية اجلهالء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا بربكة رسالته وبـيمن  

                                                 
  ).1838(روا# ا�7+�ا�/ 5/ ا�G+�� وه� ����، ا��� ا������ ا������  48
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قلوبـاً وأقلـهم تكلفـاً     برهمسفارته إىل حال األولياء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماً وأ
  ). 50"(وأصدقهم هلجة

وقد خرجوا  ألوالدهاهي اخلنساء تقول  وكان نساء املسلمني آنذاك يفتخرن بعفافهن، فها
يا بين إنكم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين، واهللا الذي ال إله إال هو إنكم لبنو رجل :"للقادسية

  ".واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غريت نسبكم
  .هلا وال عدد ومل تزل قصص العفاف تسطر يف ذلك التاريخ املشرق فظهرت نوادر ال حصر

وإن تعجب فعجب قول بعض الكفار حول العفة ومتسك بعضهم ا رغم ما وصل إليه جمتمعه من 
  .التفسخ واالحنالل وانتكاس الفطر

  .الصاحلة املرأةأمنع احلصون : قال نابليون
  .ال شيء يرفع قدر املرأة كالعفة: أديسون: وقال 

وقيل البنة ملك . عشيقة ملك أكونم على أن أفضل أن أكون امرأة فحا: وقالت جان جاك روسو
لو روحت عن قلبك باالجتماع - وقد أجهدها عشق رجل من أساورة أبيها-من ملوك الفرس

إن األمر كما تصفون، ولكن ما عذري إذا هتكت ستري : "معه،كف ذلك من وجدك، قالت
  ".بداًوأظهرت أمري عند من ال يلزمه عاري، ويرغمه اشتهاري واهللا ال كان هذا أ

وحنن إذ نسوق هذه األقوال ليس إعجاباً ؤالء الكفرة الذين ال خالق هلم ولكن حتسراً على حال 
كثري من أبناء قومنا الذين تساهلوا كثرياً فتغريت طباعهم وجترأت نساؤهم وانزلقت أقدامهن حنو 

  ..احلضيض، على مرأى ومسمع منهم وهم ال حيركون ساكناً
  وكمـاهلـا بالستــر ال التهتيـك           ـي الصيـانة وحــدهاعز الفتاة ه         
  تـدبـري مرتلـك الـذي يـؤويك           يكـفيـكِِ بعـد الـدين أن تتعلمي         
  ناس وليـس النهـج غـري مشـوك           ال النـاس يف هذا الـزمان كما نرى         
  شـرباً بشـرب فـالزمي نـاديـك            بلهـمصـاروا على سنن األىل من ق         
  وسلـي اإللـه هـدايـة لبنيــك            ومتسكي حبمى احلجاب على املـدى        
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  حني أكتب عن أمي -6
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وحده ؛ والصالة والسالم على رسوله وعبده ؛نبينا حممد وعلى آله وصحبه ؛ وبعد

  ؟..فماذا أكتب عنك..ماه عذراًأ
  0فكل جانب من حياتك أسطورة تروى على مر األجيال؛لتروي ظمأ املتعطشني لقصص العظماء 

  ! هل أكتب عن تواضعك يا قمة التواضع؟
  أم أكتب عن أمومتك اليت ال حيدها الوصف؟

ميدح العظمـاء   فطأطأ الرأس وقام معتذراً، وحق له أن يعتذر،فكيف.. حاولت أن أكتب فيك شعراً
  وليس إليه سبيل ؟ 

  ..ومن أين يأيت باملعاين؛وقد أحبر فيها فانقطع به الطريق أمام مآثرك
  أمـاه عـذراً إذا ما الشعــر قـام على   

  سـوق الكســاد ينـادي مـن يواسيين                        
  مـالـي أراه إذا مـا جئـت أكتبـــه   

  ـــاح القصيـد ونـوح الشعر يشجيينن                       
  حــاولـت أكتـب بيتـاً يف حمبتكـم  

  يا قمـــة الطهـر يا مـن حبكـم ديين                       
  فأطـرق الشـعـر نـحوي رأسه خجالً  

  وأسبـل الـدمـع مـن عينيـه يف حنيِ                         
     ـي مسـين خوروقـال عــذرا فإن  

  شـح القصيـد وقـام البيـت يـرثيـين                        
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  ؟..أتدرون من أمي
زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت فرض اهللا علينا .. عائشة بنت أيب بكر الصديق .. هي أم املؤمنني 

" : ال تعـاىل حبها واختارها زوجة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة ومساها أم املؤمنني؛ ق
  "وأزواجه أمهاتكم

  ).أم املؤمنني( أما يكفي أن النساء أمهات موعة قليلة من البشر وهي 
  !؟..فأيها أبدأ..فكم هلا من الفضائل

  ..فكيف أصفها؟.. وكم هلا من املنازل العظيمة
سائر  فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على":أليست هي اليت يقول عنها صلى اهللا عليه وسلم 

  "الطعام
إن القلب حني يفيض حمبة ألمه ؛فهذا دليل نقائه، وعندما ميتلئ غالً هلا فهذا دليل حقـده وزندقتـه   

  ونفاقه
فلماذا يفخر الفجار  0وألا أمي وأمكم ؛سأذكر جوانب من سريا؛وهذا حق األم على األبناء الربرة

رة؛ وعنوان العفة؛ املربأة مـن فـوق سـبع    بالكفار ؟؛ والزنادقة بامللحدين؟ وال نفخر بأساس الطها
  مساوات مما رماها به املنافقون وورثتهم إىل عصرنا احلايل

عائشـة،  : من أحب الناس إليك؟ قال:"كانت أحب الناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فحني سئل
  .وما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ليحب إال طيبا؛"أبوها: من الرجال؟ قال: قالوا

وكان خرب حبه صلى اهللا عليه وسلم هلا أمراً مستفيضاً؛حيث إن الناس كانوا يتحرون داياهم للنيب 
كان " : صلى اهللا عليه وسلم يوم عائشة من بني نسائه تقرباً إىل مرضاته؛فقد جاء يف احلديث الصحيح

: إىل أم سلمة، فقلن هلا الناس يتحرون داياهم يوم عائشة، فاجتمعن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن الناس يتحرون داياهم يوم عائشة؛فقويل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له 

فذكرت أم سلمة له ذلك؛ فسكت فلم يرد عليها؛فعادت الثانية؛فلم يرد عليها؛فلما كانت . أينما كان
نه واهللا ما نزل علي الوحي وأنا يف حلاف امرأة منكن يا أم سلمة، ال تؤذيين يف عائشة،فإ: "الثالثة قال

  ".غريها
وهذا اجلواب دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات املؤمنني بأمر إهلي،وأن ذلك األمـر مـن   

  .أسباب حبه هلا
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هذا جربيل وهـو  : يا عائشة" : وهي اليت أقرأها جربيل عليه السالم؛السالم؛قال صلى اهللا عليه وسلم
فهل يسلم جربيل  ؛"وعليه السالم ورمحة اهللا، ترى ماال نرى يا رسول اهللا: قالت0يك السالميقرأ عل

إال على من يستحق السالم؟؛وهل يسلم إال على مطهرة نقية؛اختارها اهللا زوجة لنبيه؟ فهـل مـن   
  !متفكر؟

صـلى اهللا عليـه   لقد تبوأت أمنا عائشة بنت الصديق رضي اهللا عنها مكانة عالية يف قلب نبينا حممد 
وكان ا لطيفاً رحيماً على عادته صـلوات ريب وسـالمه عليـه    ..وسلم، فكانت أحب نسائه إليه

يا بنت فالنة، : استأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم،فإذا عائشة ترفع صوا عليه، فقال"؛
عليه وسلم بينه وبينـها، مث  ترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،فحال النيب صلى اهللا 

أمل تريين حلت بني الرجل وبينك : " خرج أبو بكر، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يترضاها، وقال
  ".؟

أشركاين يف سلمكما كما أشـركتماين يف  : مث استأذن أبو بكر مرة أخرى، فسمع تضاحكهما،فقال
  ".حربكما

سلْها أكان الرسول صـلى اهللا عليـه   :وقال :  أم سلمةبعثين عبد اهللا إىل: وقال أبو قيس موىل عمرو
إن عائشة خترب الناس أنه كان يقبلها وهـو صـائم،   : ال، فقل: وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت 

  ".لعله مل يكن يتمالك عنها حبا: فقالت
، مث كان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين العظم فأتعرقه: " وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  ".يأخذه ،فيديره حىت يضع فاه على موضع فمي
وكان صلى اهللا عليه وسلم يستأنس إليها يف احلديث ويسر بقرا ويعرف رضاها من سـخطها؛فقد  

وكيف : قالت0إين ألعلم إذا كنت عين راضية ،وإذا كنت علي غضىب: قال صلى اهللا عليه وسلم هلا
ال ورب : ال ورب حممد؛وإذا كنت علي غضىب قلـت : ضية قلتإذا كنت عين را: يا رسول اهللا؟قال

  ".أجل واهللا ما أهجر إال امسك: إبراهيم؛ قالت
.. وكان حيملها على ظهره لترى لعب أهل احلبشة باحلراب يف املسـجد ويطيـل محلـها ويسـأهلا    

يب وليس ا حب النظر إىل اللعب؛ولكن لتعرف مكانتها عنـده صـلوات ر  .. فتقول ال.. أسئمت
  0وسالمه عليه

فهذه النصوص الصحيحة من صميم ديننا ال يكذِّب ا إال املبطلون ومن يف قلوم مـرض والـذين   
ارتابوا؛أما حنن معاشر املسلمني الذين نوقر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم حنب من أحبه رسـولنا  
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.. ونرباس التقـوى .. س الفضيلةأحب أزواجه إليه؛رأ–ال سيما عائشة –الكرمي صلى اهللا عليه وسلم 
  وقمة الورع
  فلو كـان النسـاء كمن ذكرن           

  لفضلت النساء علـى الـرجال                                 
           فما التأنيث السم الشمس عيب  

  ومـا التذكري فخــر للهـالل                                
شة مطهرة ؛ومن قول أهل الكذب والبهتان مربأة؛وال نشك بـأن اهللا جـل   هذا ومن عقيدتنا أن عائ

  0وعال ال ميكن أن جيعل حتت نبيه إال مطهرة عفيفة مصونة
ومن زعم يف عائشة غري هذا مما رماها به أهل البهتان؛كرأس املنافقني عبد اهللا ..هذا من صميم عقيدتنا

وغـداً  "هم هلا بالفاحشة؛فهذا كافر بإمجاع املسلمني؛بن أيب بن سلول ووارثيه إىل هذا الزمان؛كرمي
عند رم جيتمعون؛فيقتص املظلوم ممن ظلمه؛فيا ويح من كان خصمه حممـد صـلى اهللا عليـه    

  ..فاهللا املوعد .."وسلم
اللهم إين أشهِدك أين أحب عائشة رضي اهللا عنـها؛وأتقرب إليـك ـذا احلب؛وأعـده أرجـأ      

  0لذي يليق بكأعمايل؛وأسألك حسن اجلزاء ا
كانت عائشة رضي اهللا عنها امرأة مباركة؛ما وقعت يف ضيقة إال جعل اهللا تعاىل بسبب ذلك فرجـاً  

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف بعـض    :"وختفيفاً للمسلمني؛ تقول رضي اهللا عنها
وسلم علـى التماسـه،    أسفاره، حىت إذا كنا بالبيداء، انقطع عقدي، فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه
ما تدري مـا صـنعت   : وأقام الناس معه وليسوا على ماء؛ فأتى الناس أبا بكر رضي اهللا عنه، فقالوا

  !.عائشة؟ أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبالناس؛وليسوا على ماء؛وليس معهم ماء
خاصريت، فال ميـنعين مـن    فعاتبين أبو بكر، فقال ما شاء اهللا أن يقول،وجعل يطعن بيده يف: قالت

التحرك إال مكان النيب صلى اهللا عليه وسلم على فخذي؛فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـىت  
  0أصبح على غري ماء فأنزل اهللا آية التيمم؛ فتيمموا

فبعثنا البعري الذي كنت عليـه،  : ؛قالت!ما هذا بأول بركتكم يا آل أيب بكر: فقال أسيد بن حضري 
واهللا الذي علمت يا بنيـة  : العقد حتته ؛فقال هلا أبو بكر حني جاء من اهللا رخصة للمسلمنيفوجدنا 

  0"أنك مباركة، ماذا جعل اهللا للمسلمني يف حبسك إياهم من الربكة واليسر
  ..وكانت رضي اهللا عنها من أعلم الصحابة
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ه وسلم  حـديثٌ قـط،   ما أشكل علينا أصحاب حممد صلى اهللا علي: قال أبو موسى رضي اهللا عنه
  .فسألنا عائشة، إال وجدنا عندها منه علما

يعرفون هلا قدرها وعلمها ومنـزلتها بني الناس؛نال رجل من عائشـة  ..وكانت موقرةً من الصحابة
أغرب مقبوحاً أتؤذي حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛وقال : عند عمار بن ياسر؛فقال له عمار

  "ينا صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرةإا لزوجة نب:" عمار
  .أشهد باهللا إا لزوجته

حدثتين الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب اهللا، : وكان مسروق رمحه اهللا إذا حدث عن عائشة قال
  .املربأة من فوق سبع مساوات
  .اهللا عليه وسلم واهللا ما مسعت قط أبلغ من عائشة غري رسول اهللا صلى: وقال معاوية رضي اهللا عنه

لو مجـع  : وكانت رضي اهللا عنها وعن أبيها؛ من أحسن الناس رأياً يف العامة؛ قال الزهري رمحه اهللا
  .علم عائشة إىل علم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل

عشرة آالف، وزاد عائشة ألفني، ..فرض عمر ألمهات املؤمنني عشرة آالف: وقال مصعب بن سعد
  .ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإا حبيب: وقال

وطمست قلوم أن يعرفوا هلا قدرها؛فهل مثلها ختفى مشائله وطيـب  ..فما بال أقوام عميت أعينهم
  خصاله؟

  !وهل من شهد له هؤالء النفر األخيار بالعلم والتقى ؛تبقى يف قلوبنا ريبة حنوه؛وال نستشعر حبه؟
قلبها؛وأا حطت يف اجلنة رحلها؛ال ينكر ذلك إال منافق  أما إنه ال ينكر فضلها؛وزنة عقلها؛وطهارة

إن هـم إال  . أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون" ..ميشي كالبهيمة العجماء.. مطموس القلب
  "كاألنعام بل هم أضل سبيال

وزهدها وخوفها من خالقها تتالشـى   –عائشة رضي اهللا عنها  –وحني أكتب عن ورع أم املؤمننب 
  ..الكلمات ورب حينئذ املعاين خجالً أن تدرك بلوغ الثناء الذي يليق ا عند ذلك

لقد كانت رضي اهللا عنها رمزاً يف الكرم،وغاية يف العظمة وسخاء النفس،كيف ال وقد تعلمتها ممـن  
  كان أصل الكرم والوفاء؛ ومعلم البشرية كلها أخالق اخلري؟

رة مبائة ألف درهم؛فما أمست حىت فرقتها، فقالت هلـا  بعث معاوية رضي اهللا عنه وعن أبيه إليها م
  .أال قلت يل: لو اشتريت لنا منها بدرهم حلماً؟ فقالت: خادمتها

  .إن معاوية بعث هلا بقالدة مبائة ألف ، فقسمتها بني أمهات املؤمنني: وقال عطاء
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رضي اهللا  0هاإن عائشة تصدقت بسبعني ألفاً،وإا لترقع جانب درع:- ابن أختها–وقال عروة 
  ...عنها

  جتود بالنفس إن ضن البخيل ا              
  واجلود بالنفس أغلى غاية اجلود                                  

وبعث إليها ابن الزبري رضي اهللا عنه مبال بلغ مائة ألف، فدعت بطبق؛فجعلت تقسم يف الناس،فلمـا  "
يا أم املؤمنني أَما استطعت أن تشتري لنا حلماً بدرهم؟  :هايت يا جارية فطوري،فقالت: أمست؛ قالت

  "ال تعنفيين، لو أذكرتيين لفعلت: قالت
وكانت ختاف ثناء الناس عليها فال تـود  –وهي من هي  -وكانت قمة التواضع فال ترى نفسها شيئاً

  ..مساعه خمافة الفتنة
ملوت، وعند رأسها ابن أخيها عبد اهللا جاء ابن عباس رضي اهللا عنهما يستأذن على عائشة، وهي يف ا"

دعين من ابن عبـاس ال حاجـة يل بـه وال    : هذا ابن عباس يستأذن،قالت: بن عبد الرمحن؛فقيل هلا
  .إن ابن عباس من صاحلي بنيك، يودعك ويسلم عليك..يا أمه: بتزكيته،فقال عبد اهللا

أبشري فواهللا ما بينك وبني أن تفارقي  :فجاء ابن عباس، فلما قعد قال: فأْذن له إن شئت ؛قال: قالت
  0كل نصب، وتلقي حممداً صلى اهللا عليه وسلم واألحبة؛إال أن تفارق روحك جسدك

كنت أحب نساِء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، ومل يكن حيب إال طيباً، سقطت قالدتك ليلة 
" :صبح الناس ليس معهم ماء ، فأنزل اهللا األبواء ،وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلقطها؛ فأ

فكان ذلك من سببك،وما أنزل اهللا ذه األمة من الرخصة ؛ مث أنزل اهللا تعـاىل  ؛"فتيمموا صعيداً طيباً
براءتك من فوق سبع مساوات، فأصبح ليس مسجد يذكر فيه اسم اهللا إال براءتك تتلى فيه آناء الليل 

  ".فو اهللا وددت أين كنت نسياً منسياً دعين يا ابن عباس: والنهار؛قالت
أخشى أن يـثين علـي   : إن ابن عباس استأذن على عائشة وهي مغلوبة فقالت: وقال ابن أيب مليكة

كيـف  : ائذنوا له؛ فقال: ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ومن وجوه املسلمني، قالت: ،فقيل
  جتدينك؟

خبري إن شاء اهللا،زوجةُ رسول اهللا ومل يتزوج بكراً غريك، ونـزل   فأنت: خبري إن اتقيت، قال: فقالت
جاء ابن عباس وأثىن علي وودت أين كنـت نسـياً   : عذرك من السماء ؛فلما جاء ابن الزبري ،قالت

  .منسياً
  .رضي اهللا عنها قمة التواضع؛ ومنتهى الذلة هللا؛وهي تعلم أا من أهل اجلنة؛ احملبوبة خلالقها سبحانه
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واجب علينا كمسلمني اعتقاد هذه العقيدة دون النظر ألقاويل املرجفني الدخالء على ديننا وشرعنا فال
  .،فمن مل تكن أمه عائشة فال أم له

ويكفي أن اهللا مساها أم املؤمنني، هي وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمن مل تكن عائشـة أمـه   
  .بينه وبني جنان اخللد فليس مبؤمن ،ومن تربأ منها فحري به أن حيال

فإذا اعتقدت مواالا وحمبتها؛ فاعلم أنك عملت عمالً عظيماً تستحق عليه األجر من الكرمي الذي ال 
  ..يضيع أجر من احسن عمال

واعلم أنه ال حيزن على عائشة إال من كانت هي أمه؛وأما أولئك السقط املتـهافتون وراء اإلفـك،   
خري اخللق؛فإيـاك وإياهم؛واحـذر طريقهم؛فـإم يقـودون إىل     الصادون عن احلق؛ الطاعنون يف 

   0اهلاوية؛والتربأ من خري البشر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ومواالة كل كافر وفاجر
فقُم أيها القارئ واقرأ سرية سلفك األطهار؛ وعش معهم ؛ وهلَّ الدمع على الـدين الـذي كـانوا    

  0ا؛لعل ذلك أن يكون سبب رمحة اهللا لكينعمون به،واألخالق اليت يتصفون 
  :فتذكّر قول القائل.فإذا طويت الصفحات

  اهللا يشهد مـا قلّبت سريم           
  وأخطأ دمع العني جمـراه..يوماً                                  
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  ..رسالة إىل الشرفاء - 7
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

؛ نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما  والصالة والسالم على رسوله وعبده ؛احلمد هللا وحده
  ..كثريا

  ..أما بعد
حىت قبل أن تشـرق الشـمس بنـور الرسـالة     ؛العرض والشرف ما متيز به العرب فإن الغرية على

ن حىت إ؛ فكان العرب يفخرون بذلك ويبذلون يف سبيل احلفاظ على عرضهم الغايل والنفيس؛احملمدية
  :قائلهم كان يقول

  يهون علينا أن تصاب جسومنا          
  ولـوعق اـلن لم  أعراضسوت                                   
  :فقال ةومدح رجل من أهل اجلاهلية امرأ

  إسقاطهسقط النصيف ومل ترد           
  دــنا باليـتقتاه وـاولتـفتن                                    

  .رىي أنفغطت وجهها بيدها خمافة من غري قصد وال عمد؛) غطاء الوجه(النصيف  سقط
  :ته فيقولأميدح امر!! قبل اإلسالم) من أهل اجلاهلية( وميدح رجل آخر 

  عجبتين ال سقوطا قناعهاألقد          
                                      إذا ما مشت وال بذات تلفت  

  كانوا يتميزون باخللق العايل وهو الغرية على الشرف؛نتم من ساللتهمفإن العرب الذين أ
 دع؛ومن أفلت زمام األمر؛ ولةرجولة  والفحوهي دليل على ال؛ والغرية على الشرف من أعظم املنازل
  .من سقط املتاع فال قيمة له وال قدر

  .!ى من ذلك عجباومن تأمل قصص اجلاهلية لري
ـ  وكعادة البد؛نزل يف منتجع ماء: يل بن علفة أن عق؛ما جاء من قصصهمفم زلون ـالرحل الذين ين

مسـع الرجـال    حىتفسمع ابنة له تضحك وقد شهقت يف آخر ضحكتها ؛ نعامهمأعند املياه لترده 
  :فحمل عليها بالسيف وهو يقول؛الصوت

  فرقت إين رجل فروق                    
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  لضحكة آخرها شهيق                                        
كانت متزوجة برجل يقال له الفاكه بن املغرية، والفاكـه   قبل إسالمها أاوجاء عن هند بنت عتبة 

ـ  ؛ هذا كان له جملس يغشاه الرجال فيه،كعادة الرجال يف كل زمن زل ـوكان جملسه مربزاً عـن من
  .نسائه وال تأتيه النساء يف العادة

عه حىت غشيها النعاس، وغلب عينها النـوم فنامت،وذهـب   فزارته ذات مرة هند وجلست تسمر م
قبل وجد املـرأة نائمـة   أالفاكه زوجها ليقضي حاجة،فجاء رجل على عادته يزور هذا الس فلما 

يقـظ  أ جملسـه و ىلفجاء الفاكـه إ ؛الفاكه وهو مقبل من جملسـه  هوصادف رجوعه أن رآ؛فرجع
 . واهللا ما علمت وال انتبهت حىت أيقظتين: عندك؟ قالت كان من هذا الرجل الذي: وقال؛هنداً

 .إحلقي بأبيك: قال

بنيت، فإما أن تثبـت وإمـا أن   انك امت إ: خربته اخلرب، قال للفاكه بن املغريةأفلما جاءت لعتبة و
 .نذهب ألحد كهان اليمن

 وم كذاوحدث له يف ي ة؛نه فالن وأمه فالنأخياطب القرين فيخربه ؛والكاهن رجل سوء خيرب مبا مضى"
  0"كذا وكذا؛

أما كان هذا قبـل أن  :فقال هلا والدها؛فلما قفلوا إىل كاهن اليمن واقتربوا من مرتله اسود وجه هند
  نأيت للكاهن؟

وخطـؤه أكثـر مـن     ؛ويصيب خيطئولكنكم تأتون رجالً ؛ ملمت بذنبأواهللا يا أبيت ما :فقالت 
  صفه ال تزول مدى الدهربولعله يصفين ؛صوابه

فجعل ميـر  ؛انظر يف شأن هؤالء النسوة: للكاهن جعلوها مع جمموعة من النساء وقالوا له فلما جاءوا
  قومي ال رقحاء وال زانية: حىت إذا بلغ هندا قال  ؛قومي؛قومي: ويقول؛على النساء واحدة واحدة

  ..وطلقها فنكحت أبا سفيان رضي اهللا عنه؛فنترت يدها من يده؛خرجت أخذ الفاكه بيدهافلما 
  !!بل اإلسالم يا عباد اهللاهذا ق

هن علـى  أال  عفلما أسلمت بايعها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت عادته يف مبايعة النساء أن يباي
  ن؛ن أوالدهليشركن باهللا وال يسرقن وال يزنني وال يقت
بلغ وال  فلما؛ ن ال تشركي باهللا شيئاً وال تسرقي وال تزينأفلما قال صلى اهللا عليه وسلم بايعي على 

  !!!؟..تزين احلرةوأيا رسول اهللا : ت يدها على رأسها وصرختعوض؛تزين
  !! ال تزين احلرة
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  .هذا وهي حديثة عهد باإلسالم ولكنها علمت منذ أيام اجلاهلية أن احلرة ال تزين
نـام  ت ؛ حضان كلب من الكالبأوقد تنام يف ؛ أما اآلن فتزين احلرة؛ ما تزين احلرة ةففي أيام اجلاهلي

  0ألم تركوا اخليل مترح مع احلصن ؛فاجرة وأهلها من رؤوس الشرف
رأسها حياًء بني يدي رسول اهللا صلى اهللا  هذا يف أيام اجلاهلية تقول هند أوتزين احلرة؟ وضربت على

  0عليه وسلم
يعين ؛ قإمنا بعثت ألمتم مكارم األخال: والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ؛ فلما جاء هذا الدين العظيم

وهـذه  ؛ الناس أخالقاً يف السابق فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ليتمم هذه احملاسـن  ىأنه كان لد
  .املكارم 

  0ال يدخل اجلنة ديوث: فقال؛ونبههم بتنبيه؛متهأفحذر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأوصى 
ال يغار على حمارمه بأي  أيضاً الذي ذلك بل يدخل يف؛ليس شرطا أن يقر أهله على الزنا: الديوث و

ألن هذا رمز العرب فهو ؛كاخلرتير، فاخلرتير ال يغار،وأما الرجل  الشريف فهو كاجلمل؛ صورة كانت
ما اخلرتير فهو يرضى بكـل  أناقته أن يأتيها مجل آخر، و يغار ومعروف من أخالقه أنه ال يرضى على

  .أحد أن يأيت بلمس أو ما زاد على ذلك
أن  ولكن املصـيبة  ؛وقد رأيتم اخالق الفاضلة حىت رأينا يف هذه األزمنة عجباألواستمر احلال على 

وقد يكون اهللا سبحانه قد طمس ؛ أعمى؛ بعض الناس يرى البعيد عند الناس وال يرى القريب يف بيته
  .على بصرته فال جناح وال فالح

  أرى كل إنسان يرى عيب غريه                 
  ويعمى عن العيب الذي هو فيه                                  

  ى عليه عيوبه       ـوما خري من ختف            
  ب الذي ألخيهـويبدو له العي                                   

  ..ةلنتكلم بصراح إخواين
بـني فتيـات    هذه العباءة اليت انتشرت؛)بالعباءة اإلسالمية( انظروا إىل العباءة املسماة زورا وتانا 

  .كثريات من بنات الشرف
   .)العباءة اجلنسية(ستوقن يقينا ال شك فيه أن حقيقة مسماها؛هذه العباءة حقيقة بعني املتأملإىل انظر 

واهللا لو مشـت  ؛ة تفصيالًأوتلتصق فتفصل جسم املر؛هذه العباءة اليت تكون من مادة الكريب الالمعة
  .ثوب الصق المع فهي؛من هذه العباءة و خري؛هلبثوب جمرد
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تناظرها أعني الرجال  ؛هل يرضى رجل أن ميشي مع أخته أو ابنته أو زوجته وهي البسة هذه العباءة 
  !؟وتلفت انتباههم

  !!وأما أشباه الرجال فال يعرفون معناه؛ال حيس ذا الكالم إال الرجال فقط 
اليت مسيـت  ؛العباءة اجلنسية وهي البسة؛ن متشي معه أخته فيناظرها الشباب يف األسواقأمن يرضى 

  .واإلسالم بريء من كل خلق دينء؛)اإلسالميةبالعباءة (زوراً وتانا 
  .بسببها الشباب الذين ميرون يف الشوارعيتخيلها هذه عباءة للجنس 
  .من احلقيقة شيئا ال يغشاكم أهل الفساد مبسميات فاسدة ال تغري؛فراقبوا هذه املالبس

  .وكل هذا زور وتان! إسالمية أغاينومرة  !رة متثيل إسالميوم! إسالمية عباءةفمرة 
خصوصا وأن بعض املفتونـات تفصـلها   ؛هذه العباءة عباءة جنسية فاجرة تثري اجلنس عند الشباب

  .تفصيالت جسمها إلثارة الغرائز بطريقة متعمدة لتجسم
تلبس هذه  من ت معهومن مش؛)عباءة جنسية( :فال تنس هذه الكلمة ولةرجفإن كان فيك إحساس ال

فليوقن أن كل الشباب يناظرون صاحبة هذه  ؛خصوصا إن أعطاها اهللا حسن هيئة يف جسمها؛العباءة
  .العباءة الفاجرة

وعباءة فضفاضـة حـىت ال يسـتبني    ؛إن من شروط احلجاب الشرعي أن تلبس املرأة ثوبا فضفاضا
  .!؟راده اهللا من غري زور وتانأكما فلماذا ال تلبسه ؛فإن كانت هي حقا صادقة تريد الستر؛اجلسم
  .واحنرافا أيضاً النقاب السافر الذي تقنعت به بعض الفتيات فتنةً ذلكومن 

  ..نسأل سؤاال صرحيا
 بذاهبةوهي البسة النقاب الذي جيملها وليست ؛..ابنته.. زوجته.. هذلك الرجل الذي ميشي مع أخت

  ؛تربجوقد ذهبت للسوق يف هذا اللبس امل؛إىل حفلة عرس
  !ماذا تريد؟

  !! ماذا تريد؟؛اليت تلبس هذا اللبس وهي ذاهبة للسوق!! اسأل نفسك
  كيف ترضى؟؟!! ..تريد أن تلفت األنظار

  فكيف ترضى؟ !!هي تريد أن تلفت األنظار
  .وهذا ال جيوز باتفاق العلماء؛واألدهى منه كشف الوجه مع جتميله وزخرفته

  .تصطاد الشبابمث تذهب ل؛وجتمل الوجه؛حتف احلواجب
  !..وبعض الناس يلوم الشباب 
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  .وهي داعية املصائب والرذائل؛ هي قائدة الفتنة.. انظروا.. ال 
انظـر إىل  !!..بلبس مشني وهـو ال يـدري   ة أن خترج ابنته للدراسة صباحاغفلوبعضهم تبلغ به ال 

  .انظر إىل البنطلون حتت العباءة؛مالبسها
  .يف العرض والشرف اَهللا..اَهللا

   .مل يبق منها شيء!ة؟رجوللذي ال يغار على عرضه وشرفه فيه ا
 تطعه يف ذلك فإنه ليس ملخلوق ال ..ال؛أيب يرفض تدخلي يف شؤون أخوايت:الشباببعض  نوال يقول

  .طاعة يف معصية اهللا
  .م مل يرضأرضي الوالد ؛فإن لبست األخت اللباس املتربج فال خترج؛أنت الرجل

  .فال خترج إال حمتشمة؛او زوجة أو ابنة؛وما دام أا أخت تعري ا؛إمنا الطاعة يف املعروف
أا تلبس ما ؛وحنن نتكلم على الظاهر؛من ذنب وعيب لنا اهللا وكم ستر؛البواطن كلها موكولة إىل اهللا

  . حيجب الفتنة عن الناس
  .فال يرض أن خترج نساؤه ذا اللباس الفاجر؛فإذا كان عند الرجل غرية

  :ضلأيها األفا
أدغال أفريقيا،بل أتكلم  وضع يف عن أتكلمأنا ال " ؛ومما انتشر يف الوقت احلايل االختالط يف املطاعم

  "عن وضع بدأنا نراه يف جمتمعنا احملافظ يا أهل الشرف والعز
الذي يستحي من الناس إذا أراد أال يعرفـه أحـد   ؛وقليل احلياء من اهللا؛بدأت عندنا مطاعم اختالطية

ونسي أنه ترك األرانب ؛ذهب ليصطاد الفتيات ؛أومث انسل للسيارة؛يف املطعم االختالطي أنزل نساءه
  .بني السباع الضارية

  ..!فتأملوا؛وهذا مثال دقيق؛"إذا صهل احلصان عطفت الفرس :"ويقول أسالفكم
يكرهون ركوب الفرس يف املعارك مـع   السابقولذا كانوا يف ؛احلصان إذا صهل عطفت عليه الفرس

ا تعطف يف املعركة على حصان العدو؛ا أسرعأوهذا املثال مطابق للواقع؛فيقتل صاحبها ؛خمافة أ.  
خ املخدوعون املغرورون تسببت يف قتل القائد وهو األب أو الزوج أو األ؛)الفتاة( فإذا عطفت الفرس

  ..البلهاء الذين غشيتهم الغفلة
تضعه بني يـدي  ف يف تأخذ شرفك وعرضكفك ؛فمجرد أن يصهل احلصان فإذا بالفرس تعطف عليه

من حصان يصهل  كمو؛فتجلسها بني الرجال ؛أو أنك تسمح هلا بأن تدخل وظيفة اختالطية ؛الرجال
   !!وكم من فرس عاطفة
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  ال تطلبوا املستحيل من النساء الضعيفات
  ال تطلبوا املستحيل من النساء الضعيفات

  .ظ هذه األمانةفمادام اهللا سبحانه قد سلمك زمام األمر فاحف
بترك ؛شـيئاً فشـيئاً   مث بدأ ينقص؛كم من فتاة دخلت العمل االختالطي وهي البسة اللباس الشرعي

وبـدأ  ؛والغطوة الساترة إىل نقاب موسـع معطـر جممل  ؛العباءة الفضفاضة إىل عباية الكتف الالصقة
  .نس اآلخرهذا أثر املخالطة باجل !؟…مل .والتغنج والضحك واجلرأة؛التكسر يف الكالم

ذات  ت يف مكان عملي فتاةٌفَتوظَّ: وقد أعجبين أحد الفضالء وهو يتحدث بقصة جرت معه فيقول
ـ وقد و؛متسترة تستراً شديدا والذي لفت االنتباه أا فتاة؛نسب وشرف عت يف القسـم الـذي   ض

  .وكان كله من الرجال؛أديره
أحـد   ل يوم منكسة رأسها ال تتحدث مـع وقد رأيتها يف ك؛ومما غاظين أا كانت من جمتمع حمافظ

   .حىت اية الدوام وتنصرف
فـذهبت إىل  ؛وقلت استقل الفرصة مادام يف األمـر مهلة ؛فسألتها عن والدها وعنوان مرتهلا فأخربتين

قلت لفالنة جتـي   يبو فالن لو:قلت ؛فلما جاءين بالقهوة وجلس معياأليام؛والدها يف عصرية أحد 
  !تقهوى معنا؟

   !ما تستحي ؟ !؟جمنون تأن :قال
  !؟ليش؟ هي كل يوم جتلس معانا من الصبح للظهر وش اللي فيها: قلت 

وملا جاء صباح اليوم  ؛وشكرين على مقصدي من النصيحة؛وانتبه لفعله املشني؛ وعرف خطأهىيفاستح
  .التايل فإذا هي جليسة البيت قد تركت العمل

ملاذا تستحي أن تدعو ابنتك لتجلس مع أصحابك ؛فليسأل نفسه من ترك نساءه يف وظائف االختالط
وال مينعك هذا احلياء املزيف أن تتركها بني صفوف الشباب ؛وأكثرهم تعرفه وتثق به؛إذا غشوا مرتلك

   !!.؟الذين ال تعرفهم يف الوظائف
  .إننا يف زمن املتناقضات عجباً

له التاريخ يف كـل    مما يشهد؛ملرأةإن العرق العريب يتمتع بالشهامة واحلساسية املفرطة جتاه عرض ا 
استدعى ذلك أن تسن ؛العربية الفوضى خارج املدن يف العهد العثماين اجلزيرةوملا سادت ؛عصر وزمن

مـرآة  :"وقد ذكر املؤرخ العثماين أيوب صربي باشا يف كتابه؛القبائل قوانني حلفظ أنسام وشرفهم
 الفاحشة وال توجد بينهم، وال يعتدي عريب علـى  كانوا ال يعرفون معىن العرب أن:"اجلزيرة العربية
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بباله أن يعتـدي   لكنه ال خيطر ؛حىت لو كان لصا يستاقها مع أغنامها ليايل وأياما ليسلب الغنم ؛امرأة
  . على شرفها

 وكان األعراب ال يهابون أي تضحية يف سبيل مسألة الشرف،وهذا يدل على":يقول املؤرخ العثماينو
  ".يتهم، وال يعرف أحد من األعراب معىن الفاحشةغريم ومح اشتداد

  !!..؟أواه أين محية املاضي وشهامته
  …واأسفا على عفاف ذلك  املاضي

  اينـق فاض يب وشجـحزن عمي            
  يـرت عيين وشل جنانـواستعب                                 

  هاــوعذاب أنفاس تردد رجع             
  انــا ثورة الغثيــفتسابقته                                  
  سـلو كان يف صدري هلا متنف             

  انـن القضبــلكنها تشكو م                                  
  وت ناطقــلو كان لأليام ص              

  اينـــبياا تبي فـاقلرثت و                                  
  حتكي الشتكت لو كانت األوراق              

  اينـاه فيك لستـ:قلمي وقالت                                  
  ىــه األسبلـأواه من قلب يك              

  زانــــم بني مدارة األحيفيه                                 
  دودي نازفـأبكى ودمعي يف خ              

  اينـــعيين جرت ومتزقت أجف                                 
  من الذي يغار على عرضه؟:وهو؛يبقى سؤالإخواننا 

  .وأولئك الشباب الذين يعرفون معىن العرضة؛إمنا يغار على عرضه الرجل املكتمل الرجول
   .وزوجام مفكيف يصلحون أخوام وبنا؛قد احنرفواأنفسهم هم يف  أجيالولكن إذا ظهرت لنا 

كون أخته تصاحب  ولعله يرى أن؛مع الوقت الذي ميوت إحساسه؛لذي يصطاد بنات املسلمنيهذا ا
  .وال يشدد تلك الشدة الكبرية؛أمراً عاديا اصديق

   !؟حيمون األرانب فكيف ؛وهناك شباب يف هذا الزمان ظهروا ومع األسف الشديد كاألرانب
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  !ظهر لنا شباب حيلقون الشنب الذي كان يفتخر به العرب
  !؟الذي ال يغار على شاربه كيف يغار على عرضهف
واملقصود باملخنثني اللفظ الشرعي ال العـامي  "؛وظهرت موضة جديدة عند بعض الشباب املخنثني 

واملقصـود فيـه    ؛لعن اهللا املخنثني من الرجال:والذي ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله؛الدارج
  .بالنساء املتشبهون

  !!ة؟؟دضة اجلديأتعرفون ما هي املو
بل أتكلم ؛عن اجلنس الثالث هنا وأنا ال أتكلم"؛املوضة اجلديدة أن بعض الشباب بدأ يضع أمحر الشفاه

مثل هذا أن حيافظ على  من أترجو..!!وبدأ يتحمر؛دون شنب رجالٌ شباب"عن شباب يعيشون بيننا
  !عرض؟

وهو بدأ يتفنن بتجميل نفسه ؛الطبيعةب أنثىألا  ؛فهي أفضل منه؛نزل درجات بل إنههو تشبه بأخته 
  !.حىت بدأ كالنساء

  !!موضة جديدة ..؟؟ر وحيلق الشنبمشباب يتح
  !ارحنده من األنعيشما انظروا إىل

  !أتدرون ما بداية هذا؟
ال أحـد يف هـذا    :وإذا ناصحته يقول؛رأى كافرا فعل ذلك فعمل مبثل صنيعه؛بدايته التقليد للكفار

قال هذا إال ألنه فقد القدوة املصلحةوما ؛ستحي منهالزمان ي.  
ومل يرب أبناءه حق التربية ومل حيطهم بنصحه، بل إنه يترك البيت ؛وبعض الناس مل يكن قدوة يف بيته

  .. يايل الطواللاأليام وال
  .ماكن السهرأيف الديوانيات واملخيمات و.. إىل أين؟

  .!وكم عرض هؤالء أبناءهم وزوجام للفتنة 
ون تكوقد ؛ومل جتد من حيكم مراقبته عليها رأيت منها عجبا؛ن خيم الفراغ على حيااإ فبعض النساء

وإفقادها مـا  ؛زلـأىب إال أن يدنسها بسبب هجره املتواصل للمنيولكنه ؛األمر نظيفة طاهرة بادئيف 
  .حتتاجه من دفء املشاعر الذي حتتاجه كل امرأة 

فئدة من قصص اخليانات الزوجية اليت انتشرت بـني  ما يشيب الرؤوس ويلهب األ وقد مسعتم ومسعنا
  .أكثرهم يرى أنه بعيد كل البعد عن هذا السلوك املشني ؛ولعلسبب ذلكب صفوف الكثري

   !دار الذي نعيشهحنتعرفوا مدى اال حىت..امسعواو
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  .وبلتصدع هلا القتفبسبب أناس يهملون بيوم حدثت تلك احلوادث املؤملة اليت 
قررت أن أفصح لك عن األنات اليت بدأت تنخر جسـدي كنخـر السـوس    : ءتقول إحدى النسا

  !!لألسنان
املهم أن تعرف ما وصلت إليه من احنراف ترفضه كـل األديـان   !! ليس مهما أن تعرف من أكون؟

  !وتعف عنه كل األنفس الشريفة؛السماوية
وال تقدر مدى فـرحيت  ؛جينحيث تقدم أحد أبناء قبيلتنا ليتزو؛قصيت تبدأ مع السنوات األوىل حليايت

بسبب ما أعانيـه   فقد كنت أتصور أن سينتشلين من بئر األوجاع الذي رميت فيه بقسوة؛ذه الزجية
  .يف بيت أهلي

  !!أكربوولكن إىل سجن أظلم ؛هليأوخرجت من سجن ؛ومت الزواج
ال يفقـه  فقد ابتليت بزوج ؛ناجي جدران البيت الكبري الذي أسكنه أنا وزوجي فقطأيدة حعشت و 

وال أراه إال عنـد وقـت   ؛عند أغنامـه  وأووقته يقضيه يف الدوام ؛)السرير(من احلياة الزوجية سوى 
ربعـة مـن   أو مألن عمله يتطلب وجوده يومني متتالني يف الـدوا ؛ويا ليته ينام عندي كل يوم؛النوم

غنام لدرجـة  ربية األبت عفهو مول؛عشيقاته من األغنام عند املفروض أن يقضيها يف بيته ولكنه يقضيها
  .املرض

احلال أكرهه أكثر من  وهذا الشيء جعلين بطبيعة؛فقط عندما يريد إشباع شهوته يتذكرين ويأيت لبيته
فبـدأت  ؛فأخذ يـزين يل االحنراف ؛وهذا اإلمهال واهلجر جعلين فريسة سهلة للشيطان؛كرهي ألهلي

  .الذي كاد أن يذهب عقليوصرت أكلم هذا وذاك ألقضي على الفراغ ؛املعاكسات اهلاتفية
وهـي  -حدى جـارايت  إاستمريت على هذا الوضع لعدة شهور،وكانت البداية احلقيقية بتعريف على 

  .واليت بدأت تزورين يف البيت باستمرار -مطلقة
كنت أعرض عليها مشكليت وإحساسي الدائم بالضيقة والوحدة على حسن نية وكانـت تواسـيين   

تت تلك الليلة وأثناء غيـاب زوجـي عنـد    أ وهكذا حىت؛حقيقتها وتطلب مين أن أرى احلياة على
  .حدى صديقااإوإذا يب أتفاجأ ا وهي تطلب مين الذهاب للسهر  معها عند ؛أغنامه

وكانت ؛وبالفعل ركبت معها السـيارة ؛رفضت يف البداية ولكنها أصرت وطمأنتين بأسلوا اخلبيث
اجلارة املاكرة حىت أوصلتين إىل  تلكومل تزل يب ؛علم زوجي خرج فيها من بييت دونأوىل اليت املرة األ

وتأخذين للسهر يف أماكن الرذيلة عشـرات  ؛وبدأت تتالعب يب مينة ويسرة؛افرأقصى درجات االحن
  .الساعات
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مل  هلـي أواملضحك املبكي يف هذه القصـة أن زوجـي و  ؛واآلن مر يب على هذا احلال سنة ونصف
  .اآلن هذا إىل املفاجئيلحظوا تغريي 

هذه عينة لضياع البيوت ملا توىل قيادا أناس ليسوا على مستوى املسئولية فذهبوا بأهلهم إىل جلـج  
  .البحار املظلمة العميقة فأغرقوهم ا

  .!؟يغشاهم من السوء واالحنراف أي ضياع يعيشه من ال يعرف وال يشعر بتصرفات أهله وما
وأي ضياع بعد  ؟؛"كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت":لمأين هؤالء من قول النيب صلى اهللا عليه وس

  .ضياع العرض والشرف
  !بنا الصور والعظات ليل ار وال جند من يتعظ؟ وهل يعقل أن متر

  !قولنا الغفلة؟عإىل مىت ختيم على قلوبنا و
  هل فقدمت السيطرة على النساء؟..!!أيها الرجال

  !؟إذن ما هو معىن الرجولة. .؟تلبس املرأة ما تريد وخترج من غري قيود
  ؟ه فاسد ضعيفوباطن؛هملاذا يتجمل البعض يف ظاهرِ

  .فإن شئت فأضع ذلك املفتاح أو احفظه؛حافظوا على نسائكم فإن مفاتيح الشرف
  .بضياعه قد فتحت على نفسك أبواب البلوى والذل واالمتهان كولكن اعلم أن

وينخرق مـا ال  ؛يغلق تربيتهن فيفتح عليكم ما التهملون ؛فتشغلنكم امللذات عن حقوق نسائكم ال
  .يرقع

  .ولكن ابذلوا السبب؛نعم احلافظ اهللا على كل حال
  .ال نفتح عليها أبواب الفتنة وتقول متاسكي وامتنعي

فقـدت عنـوان    وما ينفعك كثرة املـال وقـد  ؛رأس املال وإن كنت فقرياً ن الشرف هوأواعلموا 
  ..؟ورمز الشهامة؛السؤدد

  
                     بهون ثياـال يعجبنك من يص            

  ه مبذولـذر الغبار وعرضح                                     
  ه  فرأيتفــىتولرمبا افتقر ال             

  دنس الثياب وعرضه مغسول                                      
  .ا أمام تعليقات أهل الشرال تنهزمو: فاضل املتمسكون بالفضيلةأيها األ



  77

بل واهللا إنكم فيما أمركم اهللا ؛ال تضعفوا بسبب نباح بعض الكالب ووصفهم لكم بأنكم متشددون 
بدأوا حياربونكم ؛ولكن هؤالء األراذل ملا عجزوا عن السيطرة على نسائهم بسبب دياثتهم؛متمسكون

  .ويهامجونكم حىت تفعلوا مثل فعلهم فتستوون بالرذيلة
إنكم بتمسككم قد أرضيتم ربكم وأحكمتم قوامتكم وكنتم لنسائكم ركنا شديدا يأوين إليه  اعلموا

وعفها عن كل ؛من متسك ا يف حال الشدة ا تعلم أن إف؛ويتكني عليه يف حال الضعف؛عند الشدة
  .كحال الرجال األوفياء يف كل زمن ؛مكروه لن يتركها يف حال ضعفها

والذي يأيت ؛كلما ازدادت غربتكم واستوحشتم من كثري من الناس؛سكانكم كلما ازددمت متأواعلموا 
  .بعضهم بلسان الناصح وهو من أخبث الناس قلبا وأبعدهم ودا

وكلها أيام وسترحلون عن هذه الدنيا وستعلمون إن شاء اهللا حـني نـزول   ؛ن العمر قصريإمتسكوا ف
ذاك أن دعاة السوء ما كـانوا إال يف   وتوقنون حني؛كم كنتم على خريأنملك املوت ومنازعة الروح 

  .غرور
  .وحشةاملكفاكم هروبا إىل املخيمات واالس ؛ال ملوا بيوتكم

  .. أمهاتكم.. أخواتكم..مع بناتكم ..اجلسوا مع زوجاتكم 
  .ستجدون واهللا معىن السعادة احلقيقية؛أزيلوا احلواجز بينكم وبينهن؛حتسسوا مشاكلهن

بنياته وأخواته  معم من مصارحة دقائق أويس؛لو لساعاتومشكلة لصديق ملاذا يصغي أحدنا لسماع 
  .وزوجته
  !.؟أم قلة تدبري؛هل هو كرب؛تجن إىل البعيد ليشكني إليه مما يضايقهن؟هن حيملاذا جنعل

لكم  ؛وسترون حني ذاك كيف يكن؛نصح ال تبخلوا عليهن مبال وال حمبة أو ؛احسنوا إليهن الصحبة
  .سقرة عني وهدوء نف

  .من داعيات السوء -ال سيما يف هذا الزمان–احرصوا ..واحرصوا 
  .مدى أو قصر؛من خالل دراسة أو عمل إال ليس من العقل أن تذهب ا لزيارة صديقة مل تعرفهاف

  .دت شريفة الدين والعرض والنسب فأهلكتهارفكم من داعية سوء أَ..انتبهوا لصداقان
وال تـذهبوا إىل  ؛اجلنس الطيب الطاهر إذا أردمت أن ترتبطوا بزواج احرصوا على..وانتم أيها الشباب 

وال تسعوا لطلب الذهب الصايف يف مواقع احلديـد  ؛مواقع الشوك املؤذي وتطمعوا أن تلتقطوا الورد
  ..ئالصد
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وال تكشـف  ؛فإذا أخذا فاتق اهللا فيهـا ؛وعليه فخذ من تراها وقد تزينت بالتقوى وجتلببت باحلياء
  .ةن هذا من الدياثإف؛فتأمرها برتعه؛ي حافظت عليه عند أهلهاسترها الذ

وأال تغرقوا يف حبر دعوات الرذيلة من نساء ؛البعد عن مواطن الفتنةبكما أنين أوصيكم معاشر الشباب 
  .قدن زمام الدعوة إىل الرذائل يف هذا الزمان

واعلموا أن عاقبة التقوى  ؛ مثنفأقول اتقوا اهللا يا شباب رغم ما يعترضكم من الدعوة إىل الفساد بال
  .وصالح حال وبركة يف هذه الدنيا؛وجنة يف اآلخرة خري

  ..ا ستفىن امللذات وحيل بعدها اإلمثأواعلموا 
  هي إال ساعة مث تنقضي اــوم            

  ه ويزولــب هذا كلــويذه                                
  .وغلبكم الشيطان فإياكم إياكم أن ترضوه ألهلكموإن وقعتم يف احنراف .. كونوا رجاال

وال ؛فال ختيبـوا آمالنـا فـيكم   ؛إننا نعقد عليكم اآلمال بعد اهللا تعاىل يف احلفظ على الشرف واألنفة
فتكونوا ؛ن أصالتكم شيئا فشيئاعحىت يسحبوكم ؛والتمدن عب بكم بعض السفهاء باسم احلضارةاليت

  .ا كانوا يطمعون فيهفيأخذون منكم أكثر مم ؛وإياهم سواء
فتكون أول من ؛ب يف إفساد فتاة غافلة فتجرفها إىل أودية الشك والريبةبوأحذرك أيها الشاب أن تتس

مـن  ":قال صلى اهللا عليه وسلم؛فتأخذ إمثها وأمث من دعته إىل ما وقعت فيه؛علمها ذلك وسحبها إليه
  ".ينقص ذلك من آثامهم شيئا ة الدعا إىل ضاللة كان عليه إمثها ومن عمل ا إىل يوم القيام

فكيف تطمع أن جتد يوما امرأة عفيفة تسر باالرتبـاط  ؛وإذا أفسدت جمتمعك وبنات بلدك وأخواتك
  .ا

رغـم وجـود   (     الشك يف قلبك من جنس النسـاء  -جل وعال-ولعلك تعاقب يف أن يزرع اهللا
 نظر هلن نظرة قامتة بسبب شـقوتك فتعرض عن االرتباط ن وت؛)كثري حبمد اهللا ناخلريات منهن وه

لكن من أكثر من شيء مل ير يف ؛ رغم وجود كثري منهن مما يطمع ن زوجات حمصنات يف البيوت؛
  .الناس غريه

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه "
  ".ن اهللا شديد العقابأ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ينبال تصواتقوا فتنة .وأنه إليه حتشرون

وأن يوفقنا مجيعا لطاعته وأن يعاملنا جبميل ستره ؛نسأل اهللا سبحانه أن يهدي ضال املسلمني
  .؛وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ؛ وعلى آله وصحبهإنه ويل ذلك والقادر عليه
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  ..صالونات التجميل النسائية

  !!اآلخرالوجه  -8
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ؛ه وصحبهـالم على رسوله وعبده، نبينا حممد وعلى آلـ، والصالة والس احلمد هللا وحده

  أما بعد
املشاغل "، أو " صالونات التجميل النسائية" فكنت ومنذ زمن بعيد أرغب يف الكتابة حول موضوع 

اليت انتشرت يف جمتمعاتنا انتشار النار يف اهلشيم، وكان الدافع من وراء  هذه ؛وبعبارة أخرى" النسائية
الصالونات وبال هوادة، سواء يف بـاب   هذه ارسها كثري منمتالكتابة ما يالحظ من االحنرافات اليت 

إن هذين األمرين، هذا  أحدوقلَّما خيلو صالون جتميل من ؛ احملرمات الشرعية أو االحنرافات األخالقية
  .خال منهما مجيعاً

ها بعض األمور، رغم معرفيت واطالعي على كـثري  نومع هذه الرغبة األكيدة يف الكتابة كان يثنيين ع
  0من وسائل االحنراف اليت تدور يف هذه الصالونات وعلى اختالف درجات هذا االحنراف

، وبعضها ثابت واآلخر كنت أمسع ذه التجاوزات كما يسمعها غريي، تتردد على املسامع بني احلني
  .عندي من مصادره األصلة ممن جرت معهم هذه الوقائع

إسراع الناس إىل هذه األوكار، جهالً منهم بواقعها من جانـب،  وولَما رأيت استفحال هذا اخلطر، 
بدأت بكتابة هذه األسطر نصـيحة وتوضـيحاً   ؛  من جانب آخر الشرعية وتساهلهم يف احملظورات

  0البديلوحماولة إلجياد 
هذه الرسالة تعاجل حال الصالونات اليت سأذكر صورا فيما يأيت، فلو  أنوال يفوتين هنا أن أنبه على 

وجِد صالون على خالف هذه الصورة فإنه غري معنِي مبوضوع البحث، فقد يوجد علـى احتمـال   
لطريق، ولكن مع ذلك ضعيف وبأقلية نادرة صالون جتميل ال ينقاد وراء  حتصيل املادة بسلوك هذا ا

من هنا يعرف ولذوي البصائر،  حىتيف مثل هذه احلالة يصعب التمييز  ه، ألناألغلب لألعم فإن احلُكم
  .مبدأ االنطالقة هلذه الرسالة املختصرة، والواقع الذي نعنيه

  ..االحنـرافـات األخـالقيـة* 
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ستوى األخالقي اهلـابط الـذي   عندما نسوق بعض الوقائع ، ونسرد بعض القصص اليت تنم عن امل
 أمور مهمةه ـ، ويتأملها املنصف اللبيب تأمالً صحيحاً ، يتضح ل" عامالت الصالونات "  تتصف به

:  
كما أنه يصل إىل قناعة ؛  أن املرأة ذات األخالق الرفيعة ال ترضى أن تكون عاملة يف هذا اال: منها

" إفساد ، ألن العمل الذي يقوده أمثال هـؤالء   بؤرة إال هيما أكيدة أن هذه الصالونات يف الغالب 
  0مرضية حبال من األحوال هالاليت سيأيت ذكرهن لن تكون حال" املرتزقات 

  !هل يعقل أن بعض الصور اليت ال تصدق توجد ببني جدران هذه الصالوانات ؟
  …تأمل  

  :يف حتقيق طويل حول هذا املوضوع جاء فيه 
  !!!.عراضهن لتوريد املتعة احملرمة وهن ال يعلمن ضحايا الصالونات تستقل أ_
 !!.تصوير النساء والفتيات شبه عاريات على أشرطة فيديو  -

 !!.فتيات حتت الطلب والتوصيل إىل شقق الدعارة  -

وأما العمل يف العلن فكذلك ال خيلو من حرام ؛  "اخلفاء النسيب املتضح للكثري" هذا العمل يف اخلفاء 
0   

ولكن قبل ذكر ذلك ؛أن نغوص يف التفاصيل شيئاً ما ، لقرأنا ما يؤمل القلوب ، وجيرح العفة ولو أردنا
تتمسك بالعفاف األصلي ال املصطنع ، ال زالت جيب أن يعرف قارئ هذه الكلمات أنين أكتب لثلة 

  ..أخذوا التدين والعفة واحلياء ديانة وقناعة ، ال عادات موروثة 
  : فلهؤالء أقول 

  !؟ فهل ترضون أن تلج بناتكم هذه األبوب؛ الصالونات يا أهل احلياء  حال اهذ
  !وهذا حال عامالت التجميل ، فكيف يوثق ن؟

  :يف هذه الوقائع املؤملة يتضح لك أمران مهمان ، ال تفوت على نفسك التأمل ما جيداً
هـل  :سأل نفسك بعده الذي ستو ؛املتدين لشرحية من عامالت التجميل األخالقياملستوى : أحدمها 

  يؤمن أمثال هؤالء على بناتنا ؟
  .سيتبني لك الوجه اخلفي هلذه الصالونات : واألمر الثاين 

  ...عربة وعظة فيها هذه الوقائع املؤملة قراءة متأنية ، وأرع هلا مسعك ، وعها بقلبك ، فإن لك فاقرأ
  :  -طولة فيهاحيكى قصة الضياع الىت كان ميثل دور الب –قال أحد التائبني " 
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صالون مشهور على أن تقوم بتصوير زبونات احملل عن طريق كامريات  عاملة كنت أجريت اتفاقاً مع
حيـت   –كما يسموا  –خمفية مقابل مبالغ مالية ، وكانت تضع الكامريات يف غرفة جتهيز العرائس 

إلضاءة وعدم الرؤية حبجة ا الكامرياتتوجهن إىل  بة الصالونـزع ثيان ، وكانت صاحـيقمن بن
وكان بعضنا يتعرف على بعض ؛ وكنا نأخذ األشرطة ونشاهدها جبلستنا اخلاصة ونتبادهلا فيما بيننا ؛ 

أرى أمنع أخوايت وزوجيت مـن   اوكنت من شدة وفظاعة م؛الفتيات ، وبعضهن شخصيات معروفة 
  .وأخالقهمالذهاب ألي صالون ، ألنين ال أثق مبن يديروا ، و ال يف سلوكيام 

؛ ويف إحدى املرات أحضرت يل صاحبة الصالون آخر شريط مت تسجيله يل حسب االتفاق املربم بيننا
شاهدت اللقطات األوىل منه فقط، ومن فرط إعجايب به قمت بنسخه على عجل، ووزعتـه علـى   

  .بنسخه وتوزيعه –أيضاً  -أصدقائي الذين قاموا
،  ريط الذي أسال لعابنا مجيعاً، ومل ختل اجللسة من التعليقاتويف  املساء اجتمعنا وجلسنا لنشاهد الش

حيث حضرت سيدة مل أتبين مالحمها يف البداية، ولكن مـا إن جلَسـت   ؛ اللقطة احلامسة تحىت بدأ
يف اجللوس، ونصحتها بأن تقلل أكثر من ثياا حىت تستطيع العمل  بتوجيههاوقامت صاحبة الصالون 

  ..وإال توسخت ثياا
  …-ائي جلمال قوامهاـوسط صفري أصدق -وقفت مذهوالً.. وهنا

  .!!! زوجيت.. لقد كانت هذه املرأة ذات القوام املمشوق الذي أعجب اجلميع
زوجيت اليت قمت بعرض جسدها على كثري من الشباب من خالل الشريط امللعون الـذي وقـع يف   

  ؟…اآلنواهللا وحده يعلم إىل أين وصل ؛أيدي الكثريين من الرجال
سر كل األشرطة اليت حبوزيت واليت أفتخر دوماً ـا،  كقمت ألخرج الشريط من الفيديو وأكسره، وأ

  .وحبصويل على أحلى أشرطة وأندرها لبنات عوائل معروفة
  :وحني سئل

 .أمل تقل أنك منعت زوجتك وأهلك من الذهاب إىل أي صالون؟

  .ى أخواا، وهذا ما عرفته الحقاًنعم ، ولكن زوجيت ذهبت من دون علمي مع إحد :قال
  هل مجعتها؟ ؛ وماذا فعلت باألشرطة اليت وزعتها

وكان أعز أصـدقائي   ؛ على العكس، بل ازدادت توزيعاً بعدما علموا أنَّ من بالشريط زوجيت: قال
  ..وأقرم إيلّ أكثرهم توزيعاً للشريط
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نة أفادتين كثرياً، حيث عرفـت أن اهللا  ولكن هذه احمل؛أعراض الناس الستباحيتمن اهللا  يل هذا عقاب
وتعلّمت أن صديق السوء ال يأيت إال .. وعرفت الصاحل والفاسد من أصدقائي  ؛ حق، وعدت لصوايب

  ." سوءاً
ومل يفض اإلميـان إىل   بلسانهيا معشر من آمن  ": صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

عورام، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته، ومن تتبع املسلمني، وال تتبعوا  ال تؤذواقلبه، 
  0)51( "اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيته

  عفّوا تعف نساؤكم يف احملـرم             

  ـلمـا ال يليق مبسـوجتنبـوا م                              
  إن الزنـا ديـن فـإن أقرضته                     

  كان الوفا من أهل بيتك فـاعلم                              

  من يزين بامـرأة بألفـي درهـمٍ                
  يف بيته يـزىن بغـري الـدرهـم                              

  
عندما وصلت مـن   :ولـإحدى خبريات التجميل تروي قصتها مع العمل داخل الصالونات ، فتق" 

فوقعت عيين ذات مرة علـى إعـالن يف   ؛ أحبث عن عمل يناسبين ويناسب خربايت، أخذت  بلدي
فانطلقت بسرعة لتقدمي طلـيب بغيـة   جتميل ؛  إحدى الصحف عن حاجة أحد الصالونات لعامالت

  .صاحبة الصالون وافقت فوراً على عملي بالصالون رأتينوبعد أن  ؛احلصول على هذه الفرصة
تـدم   لكن فرحيت مل؛ جهدي يف عملي الذي كنت سعيدة  به جداًوبذلت كل ؛ وانتظمت يف العمل

  !!..طويالً، فقد شعرت أن هناك أموراً غري طبيعية خيفوا عين
مث تنـادي  .. ، فترد صاحبة الصالون، وتتحدث بطريقة مريبة يرنّ اهلاتف.. تكثر الطلبات اخلارجية
  !!.. وتتعاىل الضحكات ؛إن لك طلباً خارجياً فأنت مطلوبة: على إحداهن فتقول هلا

وكان هنـاك   ؛ العمل أدواتاملكان احملدد مع أخذ كيس يف يدها، أظن أنه حيتوي على  إىلوتذهب 
وعند عودا من املشوار أو الطلـب  ؛ سائق خاص يقوم بتوصيلها وإعادا بعد االنتهاء من مشوارها

  .نصيبها وتأخذ الباقي اخلارجي تعطي صاحبة الصالون النقود اليت حصلت عليها، لتعطيها
                                                 

  ).7984" (صحيح اجلامع الصغري" رواه أمحد وأبو داود، وهو يف )  51( 
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  !!.ليس اآلن: وكلما طلبت منهن أن أذهب معهن يضحكن ويقلن
ـ    توبقيت يف حرية من أمرهن، حىت اكتشفت ذات يوم وبالصدفة أن هذه الطلبات اخلارجيـة ليس

  .بل للرذيلة والعياذ باهللا ؛لعمل الصالون والتجميل
ة الصالون بصوت منخفض، وبطريقة ال ينقطع  رنينها، وترد  عليها صاحب التليفوناتكانت 

  ..غري مفهومة، حىت ال أمسع وأفهم ما جيري
كانت هذه االتصاالت عبارة عن طلبات من زبائن احملل، وألول مرة يكون لصالون التجميل زبـائن  

  !!.من الرجال
 تنهي صاحبة الصالون املكاملة وقد اتفقت مع صاحبها على الطلب، وأخذت العنوان، وحددت األجر

مث تنادي على إحداهن اليت تكون يف انتظارها باخلارج سـيارة خاصـة    ؛ والفتاة اليت ستذهب إليه
  .بسائقها لنقلها إىل الشقة املشبوهة

  .كأن العملية أشبه خبدمة توصيل الطلبات إىل املنازل
ها إحدى لغريب أنين كنت أتصور أن يذهنب للطلبات اخلارجية اليت نفهمها يف جمالنا، وهي أن تطلب

  .زهلا بدالً من  أن تأيت هي إىل احمللـالسيدات إىل من
؛  وبطبيعة احلال ، ومن املعروف أن الطلبات اخلارجية يأيت من ورائها عائد مادي، فتجدنا نسعى إليه

وطبعاً على سبيل  ؛ ضحكن مين.. ولذلك، كلما طلبت منهن أن أذهب مثلهن  يف الطلبات اخلارجية
  .أو معرفيت مبا جيري السخرية لعدم فهمي

وعندما اكتشفت أن الصالون الذي أعمل فيه ما هو إال مكانٌ لتنظيم وتـوفري عمليـات الـدعارة    
 شاءوبال رجعة إن  ربرات لذلكاملمن دون تقدمي ؛ ساعتها تركت العمل والصالون دوء ؛  املأجورة

  0اهللا ، ليس إىل الصالون فحسب، بل إىل املهنة كلها
  0" اليت أصبحت مرتعاً خصباً للفساد واستباحة احملرمات واألعراض هذه املهنة 

، وصلت إىل قناعة كبرية أن هذه واآلخركانت من مرتادي الصالونات بني احلني  إحدى السيدات" 
  : تقولمشبوهة كثرية؛ الصالونات ما هي إال ستار تدار من خلفه أعمال 

وكنت أتـردد علـى أحـد    ؛ ض اخلاصة بالنساءا كأي امرأة تذهب إىل صالون التجميل لألغرانأ
، حىت أصبحت زبونة دائمة عندهم، واستمر احلال هكـذا فتـرة    الصالونات ذات السمعة والشهرة

، وألول وهلة تصورت أنه  حىت الحظت يف مرة من املرات دخول أحد الشباب إىل الصالون؛  طويلة
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أيت هذا الشاب تستقبله مديرة الصالون لكن ر ؛ أخت مثالً ة أوأحد الذين جاءوا الصطحاب زوج
  .وبعد فترة ليست بالقصرية خرج الشاب من الغرفة منصرفاً ؛ بكل حفاوة، وأدخلته غرفة جانبية

األمر مل أعر األمر اهتماماً ، ومل خييل إيلّ أنه كان بالغرفة أمر مشبوه، فالصـالون يتمتـع    بادئيف  
لكن املرة ؛  غري اليت خصص هلا ألغراضلصالون يستخدم وما كان خيطر ببايل أن ا؛  !!بسمعة جيدة

  !!الثانية تكرر نفس املوقف
إال أن  ؛ وبعد فترة خرج منها.. دخل أحد الشباب ، واستقبلته مديرة الصالون، وأدخلته نفس الغرفة 

فأثار األمر انتباهي وشـكوكي يف  ؛  هذه املرة وبعد خروج الشاب بدقائق خرجت إحدى الفتيات
الوقت، ودفعين الفضول والشك معاً ملعرفة ما يدور يف هذه الغرفة، ولم يأيت الشاب إىل مكان نفس 

  !!.ال يدخله إال النساء؟
  .؟، وضحكَت ضحكة عريضة هل تريدين أن تكوين من رواد هذه الغرفة: فسألتين العاملة

 وماذا يف هذه الغرفة؟: مسائلةفتبسمت.  
  .تعقد فيها لقاءات العشق الربيء بني احلبيب وحبيبتههذه هي غرفة العشاق، : فقالت

  !ماذا تقصدين بالعشق الربيء؟: فسألتها 
  .يعين الغرفة مكان آمن يتقابل فيه احلبيبان يف مكان آمن بعيداً عن أعني الناس: قالت

  وهل يقدم الصالون هذا خدمة  للعشاق؟: فسألتها ثالثة
ـ  عموماً إحنا ممكن ؛ جداً مغريعاً مبقابل طب!! يا هامنخدمة إيه : فقالت متهكمةً  ك خصـم  نعملّ

  !كويس
  .كلمة واحدة ، وأنا غري مصدقة ما مسعت أن أتكلم فْت دونرفنظرت إليها يف ضجر، وتركتها وانص

فقد كنت أمسع عنها الكثري، ؛ومنذ تلك اللحظة قررت أن أقطع عالقيت بصالونات التجميل إىل األبد
 ع اهتماماً، حىت رأيت بعيين، فتأكدت أن كل ما يقال صـحيح ولـيس افتـراء   لكين مل أعر ما أمس

" وأنصح كل سيدة حمترمة أن تقطع عالقتها ذه األوكار خمافة أن يدنس شرفها وهـي ال تـدري  ؛
)52(0  

  
  :أحد الشباب حدثين حبادثة وقعت له مع الصالونات، فقال" 

                                                 

  0حتقيق ألطاف الودعاين –م 17/6/1999بتاريخ ) 11683: (، العدد الرأي العام)52(
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إىل أحد الصالونات، وأنزلتها أمام الصالون هي عندنا مناسبة زواج، فذهبت بزوجيت  تذات مرة كان
خـذها،  بعد الوقت املقـرر رجعـت آل  .. وفعالً؛ وابنيت الصغرية، على أن أعود آلخذها بعد ساعة

  !.ما بك واقفة يف هذا املكان؟: واقفة بعيداً عن الصالون، فأركبتها السيارة وسألتها متعجباً فوجدا
صاحبة الصالون كوب عصري، فشعرت بدوار، وكاد يغمـى  أسقتين  ؛ حني دخلت الصالون: قالت

مش حاتيقي : ( علي، فأحسست باخلوف، خصوصاً وأا كانت تكلم رجالً يف اهلاتف، وهي تقول
ـ  خرجت، وشعرت أن يف األمر مكيدة، فلم أملك إال أن  فازداد خويف...) تاخذ ابنك لون امن الص

  .ورائي ا ا فجاءواورائي، ويظهر أم خافو ابنيتوخلّفت  هاربة
  :يقول املتحدث

  ..وبعد فترة سألت عن هذا الصالون وقد كان مغلقاً؟؟
  0"أغلق ألنه اكتشف أنه كان وكراً للدعارة: فقيل يل

هذه القصص توضح لكل عاقل حقيقة هذه النوعية من العامالت املرتزقـات يف هـذه الصـالونات    
وحيق هلن أن يسـمين  ؛  بح املادي أكثر من التجميليف شيء جيلب هلن الر يتاجرنوأخالقهن، فهن 
  !"أوكار دعارة" نظر إىل الصالونات اليت أُغلقت لكوا أ: وأدل دليل على ذلك؛ املتاجرات بالعفة

فالعامالت يف هذه الصالونات جيء ن إىل هنا لتحصيل الربح املادي، وبأي صورة، دون النظر إىل 
  .شيء سوى ذلك

  ..لشرعيةاحملرمات ا*
  

 املتسـاهالت  والشـرعي، أ  مث إن هذه الصالونات جتري ا أمور حمرمة من بعض اجلاهالت باحلكم
  ..فيه
أن ختلع ثياا يف  وال جيوز للمرأة؛  تساهل بعض النساء خبلع ثيان يف هذه الصالونات : ومن ذلك 

  ...أو ... الرياضية، أو  األندية السباحة، أو أو محامات،أو الصالوناتة، سغري بيتها، سواء يف املدر
فمن خلعت ثوا يف غري بيتها فقد ارتكبت إمثاً عظيماً، وتعدت حمارم اهللا، وحري بـأن يهتـك اهللا   

أميا امرأة وضعت ثياـا يف غـري بيـت    " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويفضحها؛ سترها 
  0)53("زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبني اهللا عز وجل

                                                 

    ).165: (لأللباين رقم " صحيح الترغيب والترغيب" رواه أمحد، وابن ماجه، وهو يف ) 53(
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ما تقوم به هذه الصالونات من نتف احلواجب أو ترقيقها، وهو املسمى  :- أيضاً -ومن احملرمات
لعن اهللا الوامشات واملستومشات، " : وقد ورد فيه قوله صلى اهللا عليه وسلم؛ "بالنمص"

  0)54("والنامصات واملتنمصات، واملتفلجات للحسن املغريات خللق اهللا
وأدهى من ذلك وأمر:  

تقوم به بعض مرتادات صالونات التجميل من كشف عورا لعاملة التجميل، فيما يطلق عليه اسم  ما
  " !!..جتهيز العرائس" 

ال ينظر الرجل إىل ":  وقد قال صلى اهللا عليه وسلم.. وهذا حرام، ودليل قوي على قلَّة الدين واحلياء
   0)55("عورة الرجل، وال املرأة إىل عورة املرأة

ل املنصف الذي يراقب اهللا فيما يقول ويفعل حال الصالونات، لوجد أنه قلَّما يوجد صالون فلو تأم

جتميل خيلو من هذه األمور، فإن مل يكن قد مجع بني االحنراف األخالقي واحملرمات الشرعية فلن 

  .يسلم من الثانية

األوكار " يرتاد هذه  ، أالّلذا، فاملطلوب من املسلم الواعي الذي يريد أن تكون عفته يف سقاء موكوٍء
قـال   وقـد ، ، اليت تتاجر بدين الناس وأخالقهم، وليعلم أنه حبضوره قد أعام على منكرهم" املادية
ولو هجر أهل اخلري واملروءة ؛  ) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان( : تعاىل

   .ق بضاعتهم ونشر فسادهمهذه األوكار ملا وجد أصحاا سبيالً لتسوي
، فأخف الضررين أن حيضر هذه املزينة -مثال  –فإن اضطر اإلنسان لوجود امرأة جتمل ابنته العروس 

والغالب يف الناس أنه ليس فيهم خبل من دفع الزيـادة ،  -إىل مرتله ، ولو كان هناك زيادة يف الثمن 
ة للمرتل جيب مراعاة أمور عامة ال جيـوز  ومع حضور هذه املزين -ولكن هواية التجوال يف احملالت
  :يوه ؛فعلها داخل املرتل وال خارجه 

                                                 

  0  )5538(رواه مسلم )54(

  0 )766(واه مسلم ر ) 55(
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بعض النساء من قلة احلياة املسمى  كما تفعلأن تطلع على عورة املرأة ،  للمرأةأنه ال جيوز 

  .بتجهيز العرائس ، فتطلع املزينة على أدق األمور وتفاصيل اجلسم 

  ".جب بنتف احلوا" وال جيوز النمص املعروف 
وذويها ، فال تغفل غفلة تكون سـبباً يف ضـياع    املرأةجيب أن يكون املكان آمناً ، مع نباهة  ماك

  .مستقبلها ودمار حياا 
ويبحثوا عـن   ؛ أن يستعفوا-سواء املالكني أو العاملني  –فإين أذكر أصحاب الصالونات ... وهنا 

، ألن ماهلم على الصورة الىت ذكرت آنفاً عمل مبارك يكثر فيه خريهم دون إخالل مبحرمات الشرع 
فليتقوا اهللا ، وال ينبتوا أجسادهم وأجساد أوالدهم على احلرام ، قال صلى ؛ خيلط فيه احلرام باحلالل 

  .)56(" كل جسد نبت من سحت فالنار أوىل به:" اهللا عليه وسلم 
وظيفة تليـق باملسـلمة   بضرورة البحث عن ؛كما أذكر العامالت يف هذه الصالونات من املسلمات 

فليتقني اهللا ، وليحافظن على أعراض أخوان ، وليعلمن أن مستأمنات  ؛وإن كان وال بد؛ العفيفة 
، فإن اهللا هو املعطي املـانع ، ولـن يـأيت    "أكل العيش "حبجة  ؛عليهن ، واليرتكنب احلرام أياً كان

: إن روح القدس نفث يف روعي " : يه وسلم اإلنسان من هذه الدنيا إال ما قدر له، قال صلى اهللا عل
،فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب ، وال حيملن  رزقهاب عأن نفساً لن متوت حىت تستكمل أجلها ، وتستو

   0)57("أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه مبعصية اهللا ، فإن اهللا تعاىل ال ينال ما عنده إال بطاعته
أو االحنرافات األخالقية، فإنه ال ينبغـي  ؛للمحرمات الشرعية كما أنه إذا عرف عن الصالون ارتكابه

، أو محايتـه ،ألن   إليهأي وجه من الوجوه ، سواء يف تأجري احملل له ، أو ارتياده ، أو الدعوة ب دعمه
  0يف ذلك إعانة له على منكره وباطله

وأن  ؛ اناس من ارتيادهحيذر ال أنكما جيب على كل من علم عن أحد هذه األوكار فساداً أو احنرافاً 
  .يبلغ جهات االختصاص لتقوم بردعه

  :وأقول للمرأة العفيفة اليت ترتاد هذه الصالونات 
                                                 

  ).4519(صحيح اجلامع الصغري   :، وصححه األلباين يف رواه الطرباين) 56(
   
  ).2085(صحيح اجلامع الصغري لأللباين : " ، وصححه األلباين يف " ليةاحل"رواه أبو نعيم يف )57(
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كيف تأمنني على عرضك بني يدي قوم يتاجرون بـاألعراض   ما علمت حال هذه الصالونات بعد
  !!.؟

  ..أيها الرجال الكرماء
فاملرأة ضعيفة، وقد تكون بادئ أمرها عفيفة  ؛اة ال يضع اإلنسان نساءه يف موضع الريبة فريجو هلن جن

فيحرفنها عن سلوكها ، ويوقعنها يف الرذيلة طمعاً يف مال ؛، فتقع بني يدي هؤالء النسوة املسترزقات 
  .أو غرية منها وحسداً لعفتها؛

  : مي يبن عامر الت ىيقال حي
 0فأعرض عنـها   ؛ناشرة شعرها فإذا هو بامرأة ؛ رجل من احلي حاجاً فورد بعض املياه ليالً خرج
  هلم أيلّ فَلم تعرض عين؟: فقالت
  .إين أخاف اهللا رب العاملني: فقال

 ، إن أوىل من شركك يف اهليبة ملن أراد أن يشركك يف املعصية هبت واهللا مهاباً:  مث قالت ؛ فتجلببت
  .األعراب خيامفدخلت بعض  ؛فتبعها مث ولّت؛ 

: فقـال ؛  فتاةٌ من صفتها كذا وكذا: جالً من القوم فسألته عنها، وقلتفلما أصبحت رأيت ر: قال
  هل أنت مزوجي ا؟؟: فقلت؛  هي واهللا ابنيت

  .جهزوها إىل قدومي من احلج: فما رمت حىت تزوجتها، ودخلت ا مث قلت
  .فلما قدمنا محلتها إىل الكوفة، وها هي ذي ويل منها بنون وبنات

  .!ا تعرضك يل حينئذ؟وحيك، م: فقلت هلا: قال
ت، فواهللا لو كـان  ـ، فال تعجنب من امرأة تقول هوي ليس للنساء خري من األزواجيا هذا : فقالت

  .هـ ا )58"(عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها
فتوقعها أنت مبا كانت تفـر منـه،    ؛ هذا هو حال املرأة، فقد تدافع عمراً، وأنت تدفعها إىل السوء

  .فتقتل نفسك بيدك
قيل المرأة "؛، ونرجو بعد ذلك جنام إن من احلمق أن نضع فلذات أكبادنا يف حبر متالطمٍ من الفنت

قـرب  : تعـين "قرب الوساد وطول السواد": قالت ما محلك على الزىن؟ :شريفة من أشراف العرب
  0)59"(يننا السواد وسادة الرجل من وساديت،وطول

                                                 

  0)385: (روضة احملبني البن القيم ص)58(
   0)352( :البن القيم ص اجلواب الكايف)59(
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للمجتمع من املرأة العصرية اليت أنشأها ضعف الرجل، إن الشيطان لو خير  ويل": قالت إحدى النساء
لقد امـتألت   .ال جتد الزوج ؛ يكون امرأة حرةً، متعلمة خيالية كاسدة يف غري شكله ملا اختار إال أن

رط يف فضيلتها إال وهـي ذنـب رجـل أمهـل يف     ف، ولكن ما من امرأة ت األرض من هذه القنابل
  0)60"(واجبه

، فيجب أن تعلم الفتاة أن األنثى مىت خرجت مـن حيائهـا،    يف األنوثة احلياء ةأساس الفضيل إن"
، استوى عندها أن تذهب مييناً أو أن تذهب مشاالً،واملرأة اليت ال حيميها الشرف ال  وتوقحت وتبذّلت

الك تـدافع  وكما تدافع عن حياا اهل؛ إحدامها العفة:وكل شريفة تعرف أن هلا حياتني.حيميها شيء
  0)61"(عن حياا السقوط

  انتبهي.. أيتها الفتاة
  

  0 انتبهي ملا يراد بك:  أيتها الفتاة

  0أشد افتقاراً إىل الشرف منها إىل احلياة املرأةإن 
  0تريد هدم صرح عفتك املتني.. حتاصرك.. إن معاول اهلدم يف كل مكان تالحقك

وحيلـة  ؛ يوم يظهرون بوجه جديد،ولعبة جديدة يف كلو،  إن دعاة الباطل لن يكفّوا عن مطاردتك
ودليل عقلك أن تدركي حقيقة اخلطـر  ؛  ويعلنوا انتصارهم عليك ؛، ليظفروا مبا يريدون منك دنيئة

  .احملدق بك
  ..أختاه

حنن ال نأمل منك أن تكوين فوق مستوى الشبهات فحسب ، وإمنا نطمع أن تكوين عنصراً صـاحلاً  
  .مصلحاً يف اتمع

  ..!واسأيل نفسك كم عدد املصلحات من بينهن؟ ؛الغاديات والرائحات ؛ ي أفواج النساءتأمل
  أين تلك املرأة الداعية احلريصة على هداية الناس؟

  ..؟؟ والرذيلة واالختالطفكم من النساء وقعن ضحية تلك الدعوات الفاضحة اليت تدعو إىل السفور 
                                                 

  0)1/182(للرافعي  وحي القلم)60(
  0)1/293(وحي القلم للرافعي )61(
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  .!؟..وكم.. موك؛ وكم من الفتيات وقعن يف شرك املخدرات؟؟
  .!أين أنت منهن؟

  .أما علمت باألجر العظيم من وراء هدايتهن؟
، ال  كان له من األجر مثل أجور من تبعه؛ من دعا إىل هدى ": تأملي قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  0)62( "ينقص ذلك من أجورهم شيئاً
فرد فيكـون صـاحلاً يف    ما حتصلني عليه من األجر حني يهتدي على يديك -رمحك اهللا -فتخيلي
  .جمتمعه

وتصوري عظم أجرك لو صار هذا الفرد عاملاً أو معلماً للناس اخلري، فكل عمل يعمله يكون لك مثل 
 "ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر الـنعم   ": ، لذا قال صلى اهللا عليه وسلم أجره

)63(0  
  .إىل اخلري الناس مث حثي اخلطى مسرعة لدعوة ؛فجاهدي نفسك يف إصالحها أوالً؛إذا علمت ذلك 

كان اهللا جل وعال قد يسر لك سبل اهلداية، فال  ، فإنْ إن للهداية طعماً ال يعرفه إال من ذاقه ..أختاه
  0تبخلي على غريك أن تدليه عليها ليذوق ما ذقت

لذي حيتـاج إىل مضـاعفة   كم حنن حباجة إىل املصلحني الذين يعرفون ما حييط م من الواقع املؤمل ا
  0اجلهود إليقاظ الناس من سبام ، وإيقاد جذوة الغرية يف قلوم

وهـو معلـم   ؛ إال صنف واحد ؛ وينسى الكثريون منهم ؛ كل الناس يرحل ويتحول عن هذه الدنيا
، واألرضإن اهللا ومالئكته، وأهل السـموات   ": الناس اخلري الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  0)64( "وحىت احلوت، ليصلون على معلمي الناس اخلري ؛حىت النملة يف حجرها
  منك؟ نريدهفهل علمت أخييت ما الذي   

أسأل اهللا أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل أعمالنا ؛  هذا ما أردت بيانه يف هذه الرسالة الصغرية
  .ى آله وصحبهوسلم على نبينا حممد وعل وصلى اهللا .خالصة لوجهه الكرمي

                                                 

  0)6741: (رواه مسلم) 62(
  
   0)6173( ، ومسلم)2942: (رواه البخاري) 63(
  .صحيح الترمذي:، وصححه األلباين يف )2838(رمذي برقم ترواه ال) 64(
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  ..صرخةُ عانس - 9  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هللا ،حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 

وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً ؛من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  .عبده ورسوله

سـورة آل عمـران ،   ".ين ءامنوا  اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنـتم مسـلمون  يا أيها الذ"
  ).102(اآلية

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً "
  ).1: (ساء، اآليةسورة الن ".ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع . يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا "
  ).71-70: (سورة األحزاب، اآليتان ".اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما

  :أما بعد
، وكل حمدثة بدعة، وشر األمور حمدثاا  εفإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدى هدى حممد 

 .وكل بدعة ضاللة

  
  ؟…ملاذا هذا املوضوع

أنين على علم بأن موضوع هذه الرسالة غاية يف احلساسية، وعلى درجة كبرية من .. احلقيقة

ا، وبأساليب اخلطورة، ومع ذلك فإنين على قناعة تامة بأن مثل هذا املوضوع جيب أن يطرق مرار

ح األسباب واآلثار املترتبة عليه، ال سيما وأن كثرياُ من الناس خمتلفة رزينة، تفي بالغرض، وتوض

  ..يف غفلة عنه، ومل يقدروا له قدره
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، " العنوسـة "عظم أسباب أمن " عمل املرأة ودراستها املتأخرة"قد تبين يل من خالل املعايشة أن ف
  .تفشياً يف وقتنا احلايل هاوأكثر

تلك الرسائل اليت سطرا صـاحبات   :أمهها؛دوافع عديدةوقد كان وراء كتابيت حول هذا املوضوع 
هذه املأساة، متلؤها الصرخات املدوية، وحتس وأنت تقرؤها حبشرجة صدور صاحباا، ونربة احلـزن  

  ..يف حروفهن
أصبحت مثل الرجال يف حتمل كل شـيء،  .. أتوق إىل بيت وأسرة مثل باقي البنات :" فمن قائلة

  "…ملا بكيت بيين وبني نفسي حىت ال يرين أحدطا.. ولكن قليب قلب طفل
  .."مبثابة اخلنجر الذي يصيب صميم فؤادي" عانس" أصبحت كلمة "  :وقائلة

  :وأخرى يعبر عنها قول القائل
  فعربت سور األربعني ومل تزل              

  لطفولـة عـودة وصهيلليب                                           
لمت أوراقي،ومجعت شتات فكري، وقصاصات الورق اليت أحتفظ ا، وشرعت بكتابة فعند ذلك مل

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت "؛هذه الرسالة، سائالً األجر من اهللا وحده، ومستلهماً الصواب منه
  ,)88: (سورة هود، اآلية ".وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

ء نقلي هلذه اآلهات واحلسرات أنين أوردها من أجل التسلية والقراءة، أو ورجائي أن ال يفهم من ورا
  ..من أجل التجريح، وإثارة األشجان

  ..كال وحاشا
يعلم اهللا أنين ما كتبت ذلك إال من اجل االعتبار، وجتنب األسباب اليت جتر إىل الوقـوع يف هـذه   

وأبناء، وميارسن  أزواجربات بيوت هلن  املعضالت، اليت راح ضحيتها فتيات ال ينقصهن شيئاً ليكن
حيان كغريهن من النساء، ولكن غلطة مل ينتبه هلا، وسوء تقدير، وجهل يف العاقبة، هو الذي أوصل 

  ..إىل هذه احلال
فكان ال بد من تناول املوضوع جبدية، ال سيما ممن يظَن م اخلري واحلرص علـى حـال إخـوام    

بل لعله يتمىن ويعمل جاهداً .. ألن الفاجر ال مه إال نفسه وشهوته.. هموأخوام، واستشعار مآسي
على تفشي هذه املشكلة، لما هلا من دور عظيم يف نشر الفساد والرذيلة، واملعصوم من عصـمه اهللا  

  .تعاىل
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ل للذمة، وتصويراً للمأساة مبا استطعت، وحبوادث واقعية، وإحساسـاً حبـا   فهذه مقاطع أنقلها إبراًء
أخوات لنا بعضهن أفصحن،وبعضهن كتمن، ولكن من عظَم ما حيملن يف قلون من اهلم واحلـزن  

  :فكُن كما قال القائل.. نطق لسان حاهلن
  عـام وآخـر واحلـرمان مركبيت              

  رياح الشـوق إعصار من ويف دمي                                      
  هـذه األسـرار أمحلهـاثقيلـة               

                                       ورمبـا تقتـل اإلنسـانَ أسـرار  
  قد افتضحت ومل أفصح فكيف إذا              

  ال إجهار؟ـصبابيت أفصحـت وانث                                      
  ه أمر على نظَرٍـفـال املشـوق ل             

  ع أنظــارـوال ختىبء ذلّ الـدم                                      
يف فترة مهمة من فترات العمر، فاخنـدعن   ؛فهذا هو بالضبط حال أخوات لنا،ضن املوجه هلن  وندر

  .بزيف اإلدعاءات، مث مل يفقن إال على احلقيقة املرة
  !؟..عد فوجب اًفهل ننتظر أن تتواىل املآسي، وتنضم إليهن الضحايا فوج

إن مل يقم .. إذاً فالواجب علينا أن نبني للناس ما غفلوا عنه، ونذكِّرهم مبا نسوه، فإن االمر جد خطري
  ..به عقالء قوم، فستكون عواقبه وخيمة، ونتائجه فادحة

  .نسأل اهللا اللطف بعباده، والوقاية من كل سوء، إنه ويل ذلك والقادر عليه
  

  تساؤالت
أما توقفت قليالً لتفكّر يف عاقبتها ومآل .. ترفض االرتباط بزوج من أجل الدراسة هذه الفتاة اليت

  .. هل وردت يف ذهنها هذه التساؤالت؟.. أمرها؟

  ..وما الذي سأجنيه؟.. وماذا سأفعل بعد احلصول على املؤهل العلمي: أما قالت
  ..نا مل أتزوج؟أماذا لو وصل عمري إىل الثالثني أو األربعني و

  ..تحقق الشهادة يل االستقرار الذي سأجده يف الزواج؟هل س
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إىل أين سآوي يف زمحة احلياة إن مل ..هل ستغنيين عن األمومة؟.. هل ستسليين الشهادة يف وحديت؟
  يكن يل زوج يشاركين مهومي ومشاكلي؟

قبـل  نفسها هذه األسئلة  لكل هذه التساؤالت جيب أن تضعها الفتاة نصب عينيها فإا إن مل تسأ
، ودليل الغفلة، ولكن قد ال تتكشف هلا  "نذير اخلطر"االخنراط يف زمحة الدراسة والعمل، فإن ذلك 

حني يذهب شباا، ويذبل عودها، وتفقد كثرياً مما يرغب الرجـال يف  .. احلقائق إال يف وقت متأخر
 ..الزواج منها

  
  …فَكِّري بِتعقُّلْ.. مهالً

  
تها الثانوية، وتلتحق بالدراسة اجلامعية، فإن هذا يعترب مؤشراً خطرياً عندما تنهي الفتاة دراس

وخيفاً، وذلك أن بعض الفتيات ترفض االرتباط بزوج حىت تنهي دراستها اجلامعية، ورمبا فكَّرت 

وهذا يعين تقدمها يف العمر إىل سن اخلامسة والعشرين أو يزيد، على حسب .. بالدراسات العليا

  ..وذلك يف وقت امتألت فيه البيوت بصغريات السن.. يالتخصص الدراس

  ..فهل تظن هذه الفتاة بأن فرصة الزواج بالنسبة هلا مهيأة كما لو كانت وهي صغرية؟
  :قالت

بالرغبة يف  منكر أنين كنت احلألقد كنت يف مقتبل عمري أحلم بذاك القدر العايل من التعليم، وال " 
، ولكن كان التعليم عندي يسبق كل األهداف، لدرجة أنين كنـت  وزوجة يف املستقبل ماًأن أصبح أ

  ..أرفض االعتراف برغبيت يف الزواج
، وانتهت رحلة املعاناة الدراسية، وبـدأ القلـق   "املا جستري" وبقي احلال كذلك حىت حصلت على 

ضـت  وم.. بتسرب إىل االعماق، واستيقظت على احلقيقة، وهي أنين أصبحت أكثر رغبة يف الزواج
ت الصدمة عندما جـاء أحـد   كانست سنوات بعد خترجي حىت جتاوزت الثالثني من عمري، وهنا 

حـق وضـع الشـروط    .. نشد فيه مواصفايت،ولكنه احتفظ لنفسه ـذا احلـق  أاخلطّاب، والذي 
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ال حاجة يل : بل قاهلا صرحية.. ما علم بعمري احلقيقيحينواملواصفات، وقد مجع حقائبة وانسحب 
  ..يعد بينها وبني سن اليأس سوى القليلبامرأة مل 

، الذي تتحدث عنه وسـائل  " العنوسة"  زمن مسعت هذا ألدرك اهلزمية املُرة، وأيقنت أنين دخلت يف
  ..اإلعالم من حني آلخر
فارس أحالمي، وكنت اتعاىل يوم ذاك،  س يفيضع الشروط واملواصفات واملقايأواليوم وبعد أن كنت 
يسهم يف وجهي، وهو ما دفعين أن أفكّر كثرياً يف أن أشعل النـار يف مجيـع   بدأوا هم يضعون مقاي

  ..شهادايت، اليت أنستين كل العواطف، حىت فاتين القطار
يف حتديد مسار  يف احلياة بدأت أمحل يف نفسي احلسرة على أيب احلنون، الذي مل يستعن بتجاربه" 

  "..حيايت
كـون  أولكن كلما ازددت علماً وثقافة ازددت رغبة يف أن  إن تعليمي قد زادين وعياً وثقافة،.. نعم

  ".واإلنسان خملوق على فطرته.. ألنين أوالً وأخرياً إنسانة.. أماً وزوجة
  

  
  !!هل التعليم اجلامعي نقمة؟

  
ن تقدم ولو بعض أال تريد  -رغم وصوهلا إىل سن متقدم -بعض النساء ولألسف الشديد

.. لمها القدمي، فتظن أا مل تزل تلك الفتاة الصغرية املرغوب فيهاالتنازالت ، بل إا تعيش يف ح

  ..اليت تضع الشروط لزوج املستقبل،فال ميلك الرجل سوى التسليم

ن ترضـى  أحتولـت وتبـدلت، و  .. فيجب أن تفهم أن تلك الفترة اليت كانت تعيشها.. هذا خطأو
ل عن املواصفات اليت وضعتها للرجل الذي تريد بالواقع، وتعلم أا يف وقت ال متلك فيه إال أن تتناز

  .االرتباط به
فالتنازل يف هذا املوضع ممدوح، فهو من أجل احلصول على غاية أكرب وفائدة أعظم، وال يسـتغرب  

  ..هذا ، فإن هذه سنة اهللا اليت ال تتبدل
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ال ميلك سوى التنازل  فقد يكون اإلنسان يوماً من األيام ميلك زمام األمور يف مسألة ما، ويف يوم آخر
  ..عنها أو عن بعضها

ا إن مل تفعل ذلك،وتوافق على رجل حيمل بعض املواصفات، فلعلها تضطر يف وقت من األوقات ألو
أن توافق على أي رجل ، ولو مل حيمل أدىن املواصفات، من اجل أن رب من الوحدة واخلوف على 

ها، وال يتصور يف مثل هذا املوضوع أن املرحلة الـيت  وهذا ألن لكل فترة ما يناسب..ما بقي من العمر
  .ن يشاء اهللا أإال .. ستقدم عليها هي خري من اليت تعيش فيها

  :قالت
، وعلى قدر طيب من اجلمال واخللق والذكاء، مل يتقـدم يل  "املاجستري" أنا جامعية، حاصلة على "  

  ..متزوج، وهم من تقدموا يل ن أحب االرتباط برجلكومل أ.. إنسان من وجهة نظري مناسب
وأصبحت يتيمة، وكل أخويت متزوجون، وأصبحت مأزقاً هلـم   ؛ وامي يف عام واحدأيب وفجأة مات

  .مجيعاً، فال أحد يرحب بوجود األخت والزوجة يف مكان واحد
تقدم يل خاطب، خالٍ من كل ميزة، فوجدت نفسي أهرب من الوحدة، ومن لقب عانس، .. املهم

  ..عه بنفسي، ويف مكان عملي، ومن الرجال والنساءالذي كنت أمس
وأنا املتعلمة اجلميلة الذكية جداً، يف البيت قبـل العمـل،   ؛وإذا يب أعيش جحيماً حقيقياً.. وتزوجت

  .بشهادة زوجي يف حلظات الصفاء
أعمام  يضربين ويركلين، ويشتمين أحياناً، ويعلم أنين بال مأوى، وال أب وال أم، وال -باملناسبة–وهو 

  .يسألون عين، ومضطرة إىل االحتمال، فأبنائي مخسة، سريثون التعاسة ال حمالة
 !"؟…فهل التعليم اجلامعي نقمة

  
  …ذمع وقف التنفي.. امرأةٌ 

  .الوظيفة هي الشق اآلخر املكمل للدراسة، وال ينفك أحدمها عن اآلخر غالباً

  ..وهنايبدأ حمور جديد؛فبعض النساء أول ما تفكِّر فيه بعد التخرج أن تعمل
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اب عنرض اخلطّعفبعضهن ي  ا تعمل يف وظيفة اختال طية تضم الرجال والنساء االرتباطا أل

فظ بأصالتها ال يرتضي الرجل لنفسه أن يتزوج بامرأة تويف كثري من اتمعات اليت ال زالت حت؛معاً

  .كسرت حاجز احلياء وختطّته

وقد ال تتحقق هذه ؛ا يف جمال مهنتهاامن أجل أن حتقق طموح وبعض النساء ترفض االرتباط برجل
  ..الطموحات إال بعد أن ختسر كل شيء

  ..مل أشعر بان العمر جيري مين بسرعة كبرية":قالت
ما زلت أتذكر اليوم الذي خترجت فيه من اجلامعة ألزاول مهنيت ووظيفيت، اليت اختـرت دراسـتها   

عمل وجدت نفسي أُشرف على أبواب الثالثة والثالثني من العمـر  باجلامعة، ومع معترك الوظيفة وال
  .دون أدىن إحساس بكوين امرأة

اعتقدت أين أستطيع حتقيق التوازن املطلوب، ولكن يف حلظة شعرت حباجيت إىل االستقرار وبأمهية أن 
اه احليـاة،  وحتولت نظريت من السطحية يف أمور الزواج إىل نظرة واقعية جت.. تكون يل حيايت اخلاصة

  ..هذا هو املستحيل بعينه.. فالبحث عن بعض التغيري أمر طبيعي، ولكن أن نأمل يف تغيري كامل
وذلك بيـد اهللا سـبحانه   ؛ما النصيب وقد يأيت يوماً.. قد تكون من يف سني تزوجت وكونت أسرة

  .وحده
ويف الـثالثني   ..أطفالففي العشرين من العمر نسيت أين امرأة عندما رفضت الزواج وتكوين أسرة و

  ..فهل فعالً نسيت أين امرأة؟.. من العمر  نسيت أين امرأة، عندما كنت أنا البادئة يف طلب الزواج
  "..وهل من حقي ان أطالب بالزواج؟

  ..امرأة مع وقف التنفيذ: التوقيع
  

  بكت عيين اليسرى فلما زجرا            
  ل بعد احللم أسبلتا معاـجلهعن ا                                  

  وأذكـر أيـام الصـىب مث انثين          
  على كبدي من خشية أن تصدعا                                 



  98

  
أَلَم إالّ من بِه حاجلُر رِفعال ي..  

  
 ال يستطيع تصويره كما يصوره من.. إنه مما ال شك فيه أن اإلنسان لو تكلَّم يف أي موضوع كان

عايشه،ال سيما إذا كانت هذه املعايشة معاناة، فإنك ستجد أكثر الناس صدقاً يف وصفها من ذاق 

  .هامالمرارا وآ

وإن .. احلكاية، اليت حتكيها إحدى النساء، جتسد فيها صدق املعاناة هذه ولذا فإين أنقل ألخوايت

  :ا لعربة

ي خطبة الوداع مبناسبة استقالتها من ا، تلقاوقفت أستاذة جامعية أمام طلبتها وطالب" …

  ..أعلى املراكز إىل ها أنا قد بلغت الستني من عمري، وصلت فيها: قالت؛فالتدريس

  .سنوات عمري، وحققت عمالً كبرياً يف اتمع من جنحت وتقدمت يف كل سنة

  .كثري علي بالربح ، حصلت على شهرة كبرية، وعلى مالٍ كل دقيقة يف يومي كانت تأيت

أُتيحت يل الفرصة أن أزور العامل كله، ولكن هل أنا سعيدة اآلن بعد أن حققت كل هذه  

  !االنتصارات؟
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لقد نسيت يف غمرة انشغايل يف التدريس والتعليم، والسفر والشهرة، أن أفعل ما هو أهم من 

  ..ذلك كله بالنسبة للمرأة

إال عندما جئت ألقدم  ذلك ن أستقر، إنين مل أتذكرأن أُجنب أطفاال وأنسيت أن أتزوج و

ن أجد كل اجلهد الذي بذلته أاستقاليت، شعرت يف هذه اللحظة أنين مل أفعل شيئاً يف حيايت، و

  .طوال هذه السنوات قد ضاع هباًء

.. سوف أستقيل، ومير عام أو اثنان على استقاليت، وبعدها ينساين اجلميع يف غمرة انشغاهلم باحلياة

  ..نت أسرة كبرية لتركت أثراً كبرياً وأحسن يف احلياةتزوجت وكو كنت ولكن لو

ن تتزوج وتكون أسرة، وأي جمهود تبذله غري ذلك ال قيمة له يف حياا أإن وظيفة املرأة هي 

  ..بالذات

  "..نصح كل طالبة أن تضع هذه املهام أوالً يف اعتبارهاأإين 

  :وقدمياً قيل

  عيناي حىت يؤذنـا بذهـايب  شيئان لو بكت الدماء عليهم               
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 د الشباب وفرقة األحبابـفق   مل يقضيا املعشار من حقيهما            

 ؟…ماذا عسانا أن نفعل

إذا تأملت ما مضى وأمعنت النظر فيه جيداً، تبين لك جلياً تلك النتائج اليت وصلت إليها كثري 

فبعض .. لتقدير، وعليك بالتوجيهحذر أن ختطئ اافإن كنت ويلّ أمر إحداهن ف.. من النساء

أن ذلك من باب العطف  -ولو بشكل الئق -الرجال يظن أنه إن مل يتدخل يف حياة ابنته

  ..واإلحسان، وأن ال يفرض عليها ما ال تريد

.. فإن الفتاة إذا بقيت من غري زواج، فإن ذلك ال يعين أا تتحمل املسئولية لوحدها.. وهذا خطأ

  ..حيمل نصيباً من ذلك بل إن ويلّ األمر

من وجهة نظر الفتاة  إنه وهذا ليس من وجهة نظر عامة الناس الذين ال شأن هلم باملوضوع، بل

  .نفسها، وقد مضى ما يدل على هذا املقصود

  :وجه ا إىل أخيت فأقولتوكلمة أ
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الصحيح، قد علمت يقيناً ما وقع ألخوات لك بسبب سوء التقدير، وعدم وضع األمور يف نصاا 

نيب تفجلسن يتأوهن من اجلراح، ويندبن أحواهلن، وحنن مل نسق ذلك إال لتعريف خطورة األمر فتج

  .األسباب املؤدية إليه

فامحدي اهللا، واحذري أن تقعي فيما وقعن فيه، فإن األيام تركض،  –اآلن  -فإن كنت يف مأمن

  ..والعمر قصري

  وهذه الدار التبقى على أحد               

  ال هلا شانـوال يدوم على ح                                   

كل ذلك ال إن اهللا وفإياك أن تقدمي الدراسة أو الوظيفة على الزواج، ف.. فإذا تقدم لك الكفء

  ..يساوي شيئاً بالنسبة لالستقرار والعفَّة واألمومة

  ..الفرصة فتزوجي أوالً حىت ال تفويت على نفسك.. ةفإن كنت ال بد فاعل
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إذا كانت حماطة باحلدود ؛مث بعد ذلك إن رأيت من الزوج موافقة على دراستك أو وظيفتك

فهذا أمر راجع له، ويقضى بينكما، وإن مل يوافق فلن ختسري ؛الشرعية من غري اختالط وال فساد

  .شيئا

ة ال فمصلحة كونك زوجة ال تقارن مبفسدة جلوسك من غري زواج رمبا إىل سن خطرية وحرج

  ..تستطيعني حينها أن ختتاري من تشائني، وباملواصفات اليت تريدين

  ..وإن كانت قارئة هذه الرسالة من أخواتنا الاليت ابتلني باجللوس من غري زواج إىل سن متقدمة

الذين إذا أصابتهم مصيبة .وبشر الصابرين":قال تعاىل؛بالصرب فإنه مفتاح كل خري:فأوصيهن أوالً

سورة  ".وأولئك هم املهتدون ورمحة أولئك عليهم صلوات من رم .وإنا هللا راجعون قالوا إنا هللا

  )157- 155(البقرة، اآليات

بالتنازل عن بعض الشروط الاليت وضعنها وال يردن التزحزح عنها، فإن ذلك  :وأوصيهن ثانياً

  .صعب، ولكل حال مقال

ط، وهناك الكثري من األسباب مل وملاذا اخترت هذا السبب فق: ولعله يتساءل متسائل فيقول

  ؟ ..تتعرض هلا
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املنتشر يف أوساطنا يف الوقت احلايل، وهو من  هو إنين اخترت هذا السبب بالذات ألنه: فأقول 

وإذا أردت التأكد .. أعظم األسباب تأثرياً من وجهة نظري اخلاصة واليت قد يشاركين فيها الكثري

لتجد أن نسبة كبرية منهن مل يزلن من .. يات واملعاهدفيكفيك نظرة واحدة إىل اجلامعات والكل

  ..فاملوضوع خطري ال يساويه أي سبب  ..غري زواج 

  :فإنين قد تناولت أسباب العنوسة برسالة مستقلة مطبوعة، بعنوان.. ومع ذلك 

فلرياجعها من ..ذكرت فيها األسباب الرئيسة هلذه املشكلة املستعصية؛ "وقفة قبل ضياع العمر" 

  .فهي مهمة يف هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل؛ء غري مأمورشا

  ..أخرياً

أنين مل أكتب ذلك جترحياً وتوبيخاً، ولكن يعلم اهللا  -على وجه اخلصوص–لتعلم أخييت الكرمية 

أن تفقد ركناً من أعظم األركان اليت تقوم عليها احلياة .. أنين ما كتبته إال من دافع حرصي عليها

  ..أصبت فمن اهللا وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر اهللا من زللي فإن .اهلانئة

 .واحلمد هللا رب العاملني
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  ضحيةُ معاكسة- 10
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال 
ه، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه إله إال اهللا وحده ال شريك ل

  .وسلم تسليماً كثرياً
  :أما بعد

انظر إىل أي مدى وصل الفساد وتطور : فلعل البعض حني يقرأ عنوان هذه الرسالة يقول يف نفسه
  .وهذا يتكلم عن أمر بات قدمياً جداً؛ 

  .لسبب؟وما هو ا.. ؟ ومن الضحية.. ؟ ملن نكتب …فـ 
إننا نكتب لتلك البقية الباقية الصاحلة، واجلبال الراسية، والرؤوس الشاخمة، من أهل اخلري، الذين 

  0مل تزعزعهم الرياح اهلوجاء حىت حيذروا
  .املصيبة عونكتب للغافل حىت ينتبه قبل وقو

  0ونكتب للمسرف حىت يتوب وينيب إىل ربه
  0مركبه، وابتعد عن املرفأ اآلمن ، حىت يرجع حبور الشهوات، وقد نأى به يف للمبحرونكتب 
  0مفتاح كل شر -ألسفمع او–ألا ؛  عن هذه املعضلة واخلطوة اجلريئة -أيضاً -ونكتب

، ودموعها تذرف، وقلبها منكسـر،   زفـ، جرحها ينجرحية فهي الضحية اليت سقطت .. وإال
الـرأس،   مطأطئـة صبحت ذليلةً، فتبدل ذلك ، فأ ؛ وعلو اهلامة ؛ دته من الكرامةقبسبب ما ف

  !هل يعقل أن تكون قد سقطت من غري سبب وال مقدمات؟؛ مسودة الوجه
أو رقم  ؛بابتسامة، أو كلمة تربما ابتدأ )..قصة معاكسة( ، وهي  بل إن لسقوطها بداية.. كال

على فجنت على نفسها و    ؛)ضحية(  ، أو اختالط يف عمل أو دراسة، عادت من بعدها هاتف
  ..غريها

  ...فتأمل ما يلي فإن فيه عربة
  ..شريط معاكسة
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قد ال تتصور إحدى الفتيات وهي تنـزلق يف مزالق املعاكسات مع الشباب العابث ما قد يصـل  
إليه أمرها من السوء واخلطر اجلسيم، حيث جتد نفسها يوماً من األيام يف مأزق عظيم ال مفر منه 

  .وال مناص
إىل هذه اخلطوة اجلريئة من مجيع جوانبها ملا أقدمت عليها؛ ألن العالقـات  ولو أا تصورت ونظرت 

  0؛ املصري واملآل الذي تؤول إليه معروف ) احلب( احملرمة املسماة زوراً وتاناً بـ 
فإما فضيحة وخزي وعار يلحق ذه الفتاة وأهلها، وقد يصل احلال إىل أن يقوم أهلها بقتلها ؛وهذا  

عاً من القول ؛ وإما أن يصرف عنها املعاكس نظره، ألنه إذا حصل على مطلوبه فإنه حدث وليس بد
  0، خانت أهلها وثقتهم ا) خائنة ( ليس حباجة إىل أن يتزوج امرأة 

ولو حدث وتزوجها فإنه مع ذلك ال حيس بطمأنينة معها، ألنه غالباً ما يعيش خائفاً أن تكرر ذلك  
  :ئلالفعل مع غريه؛كما قال القا

  من أطلعوه على سـر فبـــاح به            
  مل يأمنوه على األسرار ما عاشا                                       

  
ولكن جيب أن تعرف الفتاة املعاكسة ؛ أن األصل فيها أا مرحلة عبور، ووسيلة لقضاء وقت الفراغ 

  !؛ فال تطمع بأكثر من هذا
؛ وهذا قول الشباب أنفسهم الذين مروا ـذه  ) خمطئة( املنـزلة فهي  ولو تصورت نفسها بغري هذه

  .التجربة
واحلقيقة أن هناك أمرا يفعله بعض الشباب املعاكس ، الذين ال يرجون اهللا واليوم اآلخر، وتغفل عنه 

مـن  الفتيات الساذجات ؛ ألن ال حيطن علماً مبا يراد ن ،وال يعلمن مبا وصل إليه هؤالء الشباب 
  0املكر والكيد واخلديعة

يقوم بتسـجيل  ) صديقة الغفلة ( أن بعض الشباب، وأثناء مكاملة اهلاتفية مع وهذا األمر اخلطري هو  
شريط كاسيت مبا يدور بينهما من احلديث الغرامي والكالم الفاحش، بل وأحيانا يكون الكالم مـن  

  .بذلك الشرط معه) الوغد( تفظ هذا أشنع الكالم أقبحه ، وخالياً من احلياء والعفّة، مث حي
  !!فإذا فكّرت هذه الفتاة أن تنهي عالقتها معه، وأخربته بذلك، أظهر ذلك الشريط وهددها به 
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وهنا تنقلب حياا رأساً على عقب، وتصطدم جبدار احلقيقة ، وتصحو من سباا العميق، وحييط ا 
ى قبيح فعلتها، ولكن حني ال ينفع النـدم ،  اخلوف واحلزن من كل جانب، وتعض أصابع الندم عل
  .فتعيش صراعاً مريراً، وهي ال تعرف كيف اخلالص ؟ 

  ).إن تزوجت أخربت زوجك بالشريط : ( فإذا أرادت الزواج هددها بالشريط
واألدهى من ذلك إن كانت متزوجة ؛ فما إن تفكّر  بإاء عالقتها معه، إالّ هددها بأن يفضح أمرها، 

  !! .أن تبقى صديقة له لتلبي غرائزه البهيمية أو 
وإذا أرادت التوبة، وترك هذا الطريق املوحش، والرجوع إىل اهللا، واالستغفار عما كان منها ؛ هددها 

  0!!بالشريط
  ..حىت إنه ليقف حائالً بينها وبني التوبة، فتتعاىل منها الصرخات املدوية من أعماقها

  00)؟00اذا تقف بيين وبني التوبةنعم ، أنا أذنبت، ولكن مل( 
أم حتسب أن أكثرهم يسـمعون  : "  00وتمر هذه الصرخات على مسامعه وكأنه ال يسمع شيئاً 

  0"أو يعقلون إنْ هم إالّ كاألنعام بل هم أضل سبيال 
ولعلها يف ساعة يأس وضعف إميان وملل من حياة اهلم واخلوف واحلزن من أي حركة تدور 

ال جتد حالً إال أن تتخلص من حياا، فتقدم على قتل نفسها لترتاح من هذا اجلحيم الذي  جبانبها؛

  !! .مل تطقه 

  ..وهذا ليس حالً، بل إنه ال يزيد األمر إال سوءاً وتعقيداً
وقد توعد اهللا جل وعال فاعله بالعذاب الشديد واخللود يف النار، كما جاء على لسان نبيه صـلى اهللا  

من قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده يتوجأُ ا يف بطنه يف نار جهـنم  "  : ؛ حيث قال عليه وسلم
خالداً خملداً فيها أبداً ، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه يف نار جهنم خالداً فيها خملداً أبداً ، 

  0) 65( )بداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أ
وباألخص  - فتأمل جيداً ما ميكن أن تتسبب به مكاملة تليفونية، هي يف نظر كثري من الناس

  . شيء تافه، ووسيلة لقضاء وقت الفراغ -الفتيات
                                                 

  ).296: (رواه مسلم )65(
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وانظر إىل ما قد يتسبب به ذلك املعاكس إذا ما هو أوصد مجيع األبواب يف وجه تلك الغافلة، 
كما قال ؛ "لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم" 00حىت كان سبباً يف قتلها نفسها؛و

  ).66(النيب  صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا -نعم ، هي أخطأت وارتكبت فعالً فاحشاً، ومعصيةً عظيمة، ووثقت مبن ليس أهالً للثقة.. 

؛ ولكن هل يعين ذلك أن يقف هذا املعاكس عثرة يف طريقها، -تعاىل هو جزاء من عصى اهللا
  لق يف وجهها أبواب التوبة والندم؟ويغ

مث لتفكّر هذه املرأة ؛ هل ستبقى أسرية هلذا الشريط طوال حياا، وتستجيب لنـزوات هذا 
  !.الفاجر، كلما اشهر سالحه يف وجهها وهددها به؛أو ماذا تفعل ؟

بدء هو جيب أن تعرف تلك املرأة اليت وقعت يف ذلك املأزق العظيم، أن الذي يلزمها فعله بادئ 
التوبة إىل اهللا تعاىل واإلنابة إليه ، وأن تعرف أنّ هذه اخلطيئة ال تكون حائالً بينها وبني التوبة ؛ 
فإن كثرياً من الناس كان هلم ماضٍ تعيس، مليء باملعاصي واآلثام، فرجعوا إىل رم وأنابوا إليه، 

م منها إخالصاً وصدقاً يف التوبة ومل حيجبهم ذلك املاضي عن التوبة؛ مث لعل اهللا جل وعال إنْ عل
أن خيلّصها من مشاعر اخلوف والقلق الذي تعيش فيه،ويسهل هلا طريق اخلالص من ذلك الفاجر، 

ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل  0 ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا" :  -تعاىل -كما قال 
  0)67"(  على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدراً

  .فلعل اهللا أن يلقي يف قلبه اخلوف والرعب، أو يهدي قلبه فيتلف ذلك الشريط الذي يهددها به
بتهديدها، فعليها أن تلجأ إىل شخص تثق به ، ) ارم األثيم ( وأما إن رأت استمرار ذلك 

شخص مبعاناا؛ ولكن جيب أن تتوخى احلذر يف اختيار ال -باألسلوب احلكيم –وتصارحه 
القريب هلا ذي الرحم احملرم الذي ستعطيه ذلك السر، وأن يكون ذا شهامة، متحلّياً باحللم 

واحلكمة، يستر وينصح، وال يشهر ويفضح، وأن تكون خشية وقوع املفسدة بعيدة؛ وإال فال 
  .داعي هلذه النقطة، خوفاً من أا تفسد أكثر مما تصلح

                                                 

  ).5077: (لأللباين رقم " صحيح اجلامع الصغري: " رواه الترمذي والنسائي، وهو صحيح، انظر)66(
  . 2:3:سورة الطالق، اآليتان)67(
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ا الس ا مهما ضاقتغلق أبداً، وهو ولتعلم أبل، وأُغلقت يف وجهها األبواب، فإن هناك باباً ال ي
باب اهللا سبحانه تعاىل؛ فعليها بصدق اللجوء إىل اهللا، والبكاء بني يديه، فهو سبحانه القادر على 

تذليل الصعاب، وإزالة العقبات ؛وعليها بالدعاء يف جوف الليل إذا نام النائمون وغفل الغافلون، 
كلّ ليلة إىل  -تبارك وتعاىل-ينـزل ربنا" :ح ال خيطئ ؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلمفإنه سال

من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ : السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول
   0)68"( من يستغفرين فأغفر له؟ 

  أزأ بالدعـاء وتـزدريــه             
  وما تدري بـما فعل الدعاء                                  

  طـي ولكنسهـام الليل ال خت             
 هلا أمـد ولألمـد انقضـاء                                  

  
  ..األمانة

جيب أن تعرف كل امرأة أا عندما خترج من مرتل أهلها أو مرتل زوجها فإا حتمل معهـا شـرفها   
أالّ تفرط يف هذا الكرت الثمني حتت نزوة شيطانية، وأن ال تقـدم علـى أي   فعليها  …وشرف أهلها

  .عمل خيدش هذه السمعة
وهذه احلقيقة ليست غائبة عن الكثريات، ولكن بعض النساء تتغافل أو تتجاهل هذه احلقيقة، فما إن 

أنه البد يف هذا  تسمع داعي الرذيلة من أهل املعاكسات إال استجابت هلم، ونسيت أمراً مهِما، وهو
، ألا ستجد الوعد بالزواج الذي مسعتـه مـن ذلـك    )هي(الطريق من ضحية ، والضحية ستكون 

املعاكس مل يكن إال استدراجاً لسذاجتها، وللحصول على مبتغاه منها، فإذا أخذ ما يريده منها ألقاها، 
ا ذهبت حالوته أُلقي يف أقرب يمضغ حىت إذ) العلْك( وقد تلوثّت مسعتها؛وهذا ليس مبستغرب، ألن 

  :صندوق قمامة؛ تقول إحدى الضحايا
: واتفقنا على الزواج، ولكنه قال يل) !! حب(مشكليت أنين تعرفت على شاب ونشأت بيننا قصة " 

إنه يريد أن يعرفين على والدته قبل الزواج؛ فلم أمانع، واتفقنا على موعد حمدد لكي أذهب معه، ومن 

                                                 

  ).758(ومسلم ) 6321: (البخاري)68(
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ذهبت معه إىل املرتل، وعندما وصلنا ودخلت املرتل مل أجد فيه أحدا، وأقنعين بـأن   سذاجيت وغبائي
والدته خرجت وستعود بعد زمن قصري، وأخذنا نتحدث وأخذ يتغزل يب ويشرح يل مقـدار حبـه،   

، واكتشفت أنه كان على اتفاق مع زمالئه بأن حيضـروا إىل  !! واستدرجين حىت حدث ما حدث 
قق ما أراده تركين يف الغرفة وأنا يف منظر فاضح، وأحضر أحد زمالئه، فكانـت  املرتل، وبعد أن حت

؛ وللمعرفـة الـيت بيننـا أرجعـين إىل     !!الصدمة عندما شاهدته وعرفت بأنه صديق شقيقي األكرب
املرتل؛وبعد ذلك اليوم تبت إىل اهللا ، بعد أن أصبحت حيايت جحيماً، وقررت أن أبدأ حياة شـريفة  

ما يقلقين ويزيد من عذايب أن صديق شقيقي يهددين دائماً بأن يفضح أمـري أمـام    نظيفة ، ولكن
  0ا هـ) …أسريت إن مل أجب مطلبه القذر

ال خيلون رجل بامرأة إال كـان ثالثهمـا   : " صدق رسولنا الكرمي حيث قال صلى اهللا عليه وسلم 
  0) 69" ( الشيطان

العفة يأيت البيوت من أبواا وال يتسلق اجلدران؛  ولتأخذ الفتاة من هذه القصة عربة ؛ فمن كان يريد
ولتحذر املرأة العفيفة من هذه املكائد، وال يغويها الشيطان فتستجيب حليل أهل املعاكسات ، ألن من 

  كان بعيداً عن طاعة اهللا ال يؤمن جانبه؛
 .ومن ال دين له ال أمانة له

  
 …وأفقت من غفليت

  
ى األخوات ؛ وهي تتكلم عن ضحية من ضحايا املعاكسات، وتبين هذه ورقة خاصة أَرسلَت ا إحد

مدى ما كانت عليه من قبل، وكيف أعرض اخلُطّاب عنها، عندما علموا بسوء مسعتها حىت أنقـذها  
  :اهللا سبحانه من الطريق املظلم، وهداها إىل التوبة وااللتزام بأوامره ؛ وقالت معلقة يف رسالتها

ت وقد شعرت أا تستحق النشر، فهي تبين إىل أي مدى وصلت إليه بعض أرسل لك هذه الكلما( 
؛ومع األسف الشديد على مرأى ومسمع من أوليـائهن ؛  !! الفتيات حتت مسمى احلرية واالختالط 

وأكتبها ليقرأها ويتعظ ا كلّ رجل قبل كل امرأة، ليحافظ الرجال على حمارمهم ، ومينعوا بنام من 
  .واالحنالل،والوقوع يف حبائل الشيطانالتسيب 

                                                 

  ).430: (السلسلة الصحيحة لأللباين " ، ) 1187(الترمذي  صحيح سنن)69(
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؛ ) ق -ع-ف: ( فهذه الضحية اليت أنقذها اهللا سبحانه قبل السقوط يف اهلاوية اليت ال قعر هلا تدعى 
كانت تتحدث عن قصتها مع املعاكسات، واحلال املتردي الذي وصلت إليه، إىل أن من اهللا عليهـا  

  :باهلداية؛  فقالت
إىل درجة كبرية ، حىت إنين كنت أقيم عالقات مع جرياين الشـباب، وأغـريهم   لقد كنت متحلّلة ( 

  0بالتحدث معي وأالطفهم
كنت على درجة عالية من السخافة ؛وكنت أستخدم اهلاتف ملعاكسة الشباب ؛ حىت إن أحد الشباب 

تـزوج  نوى أن خيطبين عندما رآين، ولكن عندما مسع ما يتردد عين على ألسنة شباب احلي تركين و
  0بأخيت اليت تصغرين

  0مل أكن أؤدي الصالة، وال ألتزم بأي نوع من أنواع العبادات
ويف يوم من األيام تعطلت سياريت يف الطريق، فوقفت ألوح بيدي عسى أن تقف يل إحدى السيارات 
املارة، وبقيت على هذه احلال فترة، رغم أنه يف كل مرة ينـزل الشباب، بل ويسارعون ليتمتعـوا  

  0ابتساميت والنظر إىل جسدي شبه العاريب
، ال يظهر عليه سيما التدين، وتعجبت ) عادي(توقفت إحدى السيارات، ونزل منها شاب .. وهناك

عندما مل ينظر إيلّ ، وعمل جبد على إصالح السيارة، وأنا أتساءل مندهشة  كيف مل يعجب يب ، ومل 
  !.. حياول أن يالطفين كبعض الشباب؟

: ( طفه وأبتسم له، وهو ال يرد علي، وعندما أى مهمته وقام بإصالح السيارة قـال يل فحاولت أال
ما الذي جيعـل  : ؛مث مضى وتركين مذهولة أنظر إليه وأسأل نفسي) ستر اهللا عليك، استري نفسك

  !.شاباً فتياً يف عنفوان شبابه ورجولته مل يفنت يب، وينصحين أن أستر نفسي ؟
ما القوة اليت يتمسك ا ذلك الشاب؟ ،وأفكر فيما قاله يل؛ وهل أنا : أتساءل وظللت طوال الطريق،

  0على صواب؟ ؛ أم أنين أمشي يف طريق اهلالك؟ 
وظللت أتعجب حىت وصلت إىل البيت، ومل يكن فيه أحد يف ذلك اليوم، وعندما دخلت جاء بعـد  

وبت معه بالنظرات والكـالم  وعلى عاديت جتا …قليل زوج أخيت الذي كان يريدين، وتالطف معي 
حىت حاول أن يعتدي علي ؛ وهنا تذكرت وهانت علي نفسي لدرجة مل أجرا من قبل؛ وأخـذت  
أبكي، وأفلت من هذا الذئب سليمة اجلسد معتلة النفس؛ ال أدري ما الذي أفعله؟ وما ايـة هـذا   

  .. الطريق الذي أسري فيه؟
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 مل أجد يف األفالم أو األغاين أو القصص مـا  .. الذي أثقلهاوأخذت أحبث عما يريح نفسي من اهلم
ينسيين ما أنا فيه ، ومرضت عدة أسابيع، مث بعد ذلك تعرفت على بعض الفتيات املتدينات ونصحتين 
إحداهن بالصالة؛ وفعالً عند أول صالة شعرت بارتياح مل أجربه من قبل ، وبقيت مداومـة علـى   

ءة، والتزمت باحلجاب الشرعي، حىت تعجب أهلي الذين مل يـروين  الصالة وحضور الدروس والقرا
  .أصلي يف يوم من األيام

  ..ومنذ ذلك اليوم سلكت طريق اهلداية والدعوة إىل اهللا ، وودعت طريق الضالل والغواية
واآلن ألقي الدروس عن التوبة، وعن فضل اهللا جل وعال ومنته على عباده أن يسـر هلـم سـبل    

 .ا هـ " واحلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات…ةاهلداي

  
  ..كدت أن أقع

  
 :حدثين أحد الشباب فقال

؛  من أصحاب العالقات املشبوهة مـع النسـاء  وكان يل أحد األصدقاء، وهو من الشباب العابث، 
 ويف أحد األيام من العام الدراسي جاءين ؛وأذكر أنين بعد أن أيت دراسيت جلست يف البيت لفترة 

،  وذهبت ألعمل الشاي السفأجلسته يف  -يف وقت الدوام املدرسي أي -هذا الصديق يف الصباح
  0ها جبانب مرتلكتأخفي: يا فالن أين سيارتك؟ فقال: قلتفولَما نظرت إىل اخلارج مل أجد سيارته، 

، !! يقة جديـدة معي صد: قال !ولم لَم توقفها أمام بييت مباشرة؟:قلتو ؛فاستغربت من هذا الفعل
 ىتح وأنا أنتظرإا طالبة يف املدرسة وقد أخذا يف بداية الدوام،: ولم جئت ا إىل هنا؟ ، قال: قلت

  .، فأنزهلا أمام املدرسة، فتركب الباص وكأا خرجت من املدرسةاجلرسحيني وقت االنصراف ويرن 
متوجهاً إىل السيارة، فلمـا   اآلخر باناجلمنه وكأين داخل إىل املرتل، فخرجت من  فاستأذنت: قال

وقد رأفت حلاهلـا   -، فقلت هلا!!جئت فإذا بداخلها فتاة يف عمر الزهور، مل تبلغ اخلمسة عشر عاماً
إن : قالت؛!جاء بك إىل هنا ؟ ما الذي:  -لصغر سنها وجهلها مبا يراد ا من وراء هذه اللعبة الدنيئة

  .فالن حيبين ووعدين بالزواج 
رغم أن هذا صديقي وتربطين به صداقة قوية، إالّ أن ذلك ال ميـنعين   !!تأملي جيداً ما أقول: قلت هلا

  0أن أُلقي النصيحة ، فإن قبلت وإال أنت وشأنك
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تذكّري الثقة اليت أوالك إياها أهلك، وأم مل يشددوا عليك بالرقابة، وتذكّري شناعة األمر الـذي  
ألننا ( طر ، وأن صاحيب ال يفكّر أدىن تفكري يف أن يتزوجك، تقومني به، واعلمي جيداً أنك على خ

ألن من خرجت مع شاب غريب عنـها،   ؛حنن الشباب إذا وجدنا من هي مثلك، ال نفكّر ا زوجة
  )..وخرقت ستر أهلها ليست بأهل أن تكون زوجة، بل لعلها متارس هذا الفعل مع شخص آخر 

  .أنكفَكِّري ا جيداً وأنت وش.. هذه كلمات
هل هي معك هذه املرة أيضاً : ، وجاءين صاحيب فقلت  وبعد فترة من الزمن تكرر املوقف نفسه: قال

، إين أُحذِّرك للمـرة   إنك مل تفهمي ما قلت لك يف املرة األوىل: فخرجت هلا فقلت. نعم: ؟ ، قال
هذه املرة، فال األخرية من الطريق الذي تسريين فيه فإنك على خطر، وإذا كنت جنوت من صاحبك 

جناة لك يف املرة املقبلة، سيأخذ منك ما يريد وسيلقيك على حافة الطريق تتأوهني من األمل والفضيحة 
  .إنه حيبين وسيتزوجين: قالت؛ والعار الذي ستلبسينه طول عمرك

  !!.وستذكرين ؛ أنت غَبِية، ولست بأهل أن تكوين زوجة: قلت
وال  ؛ وضوع بالكلّيـة ملبل إين نسيت ا ؛ طويلة ، ونسيت الفتاة ومضى على ذلك املوقف فترة: قال

  .؟ أدري ماذا حصل هلا بعد ذلك اللقاء
،  هذه رسالة جاءت ا أخيت من إحدى زميالـا يف البـاص  : وذات يوم جاءين ابن جرياننا وقال

  !!..أعطيها لفالن: وقالت
 ولكن بطل عجيب عندما فتحت الرسالة ، واستنكرت ذلك املوقف، بصراحة استغربت من هذا الفعل

  : فإذا هي رسالة من تلك الفتاة تقول فيها ؛
وفعالً كاد أن حيصل ما قلتـه يل، ففـي املـرة     ؛إنين أشكرك على النصيحة الغالية اليت قدمتها يل  "

 ت إليهملك، فبكيت وتوسلأحاول أن يأخذ مني أعز ما ) الوغد( األخرية، وعندما خرجت مع ذلك 
  ..، وبعد اإلحلاح والبكاء والتوسالت، أرجعين مدرسيت اليت أخذين منها يعيدين أن

وكدت أن أقع ضحية تلك اللعبة الدنيئة، وأن أضع رؤوس أهلـي يف  ؛ كدت أن أفقد شريف  ..نعم 
  .  هـ ا) ولكن اهللا سلّم.. الوحل
  

  ..أطراف أخرى
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بث، هل هي دائماً السبب الرئيس يف سقوطها تلك املرأة أو الفتاة اليت تقع يف حبائل الشباب العا
ولعلها يف أحيان كثرية تكون هي  ؛أو أن هناك أطرافاً فعالة يف هذه القضية ؟  يف مستنقع الرذيلة؟

  .السبب املباشر
  .عن هذه املرأة املسؤولون، أو الزوج  بالذكر هو األب، أو األخ وهذا املعين

  .الرجل ابنته أو أخته أو زوجته يف هذه الرذائل ؟  وهل يتصور أن يوقع: ولعل سائالً يسأل 
نعم، عندما يهمل هذا الرجل مراقبة سلوك املرأة اليت استرعاها اهللا إياهـا، يكـون سـبباً يف    : نقول

ن املرأة ضعيفة، وناقصة عقل ودين، ولذلك جعل اهللا أمرها بيد الرجل، أل؛ احنرافها وتردي أحواهلا؟ 
وهذه حكمة اهللا جـل  ؛  "وامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعضالرجال ق ": فقال تعاىل

  .وعال يف خلقه
ذاك اآلخر الذي جيعلها تقود السيارة مترح ميينـاً  ؛وفهذا الرجل الذي يترك نساءه يعملن بني الرجال

ية، واألشعار خر الذي أدخل جمالت اخلالعة املليئة بالصور العارية، والقصص الغرامأو ذاك اآل ؛ومشاالً
الم اليت تعلِّم اخليانة فأو ذاك اآلخر الذي أدخل الفيديو والتلفزيون يف بيته، ويدخل األ؛اليت يج الغرائز

 ؛ ، وزجها يف حبور الرذيلة ومستنقع الفاحشة كل هؤالء شاركوا يف حتطيم املرأة؛والسفور والفاحشة
  .شعروا بذلك أو مل يشعروا
ل أن يراقب سلوك نسائه الاليت استرعاه اهللا عليهن، وسيسأل عنهن يوم لذلك فاملطلوب من الرج

  .القيامة
 :تقول إحدى الضحايا، حتكي قصتها

عاماً، مل أكمل دراسيت، علماً أنين من املتفوقات، ولكن عنـد مرحلـة    22أنا فتاة أبلغ من العمر ( 
ال أهتم بدراسة، وال بزيارة أهل،  ؛وأصبحت من املستهترات؛املراهقة ودخول الثانوية تغير كل شيء

  ) !!.اهلاتف( وال حىت بالرتهات بسبب
أين أصـبحت مـن   : منها ؛فلقد تعلّمت من صديقايت الكثري، ولكن مع األسف تعلّمت أشياء ضارة

وتعلّمت اخلروج يف آخر الليل، والذهاب إىل الشقق والسهر هناك حـىت   ؛املدخنات، وشربت اخلمر
  .فتاة يف سين، أو حىت لو كانت يف غري سينأي دت أعز ما متلك قف الصباح، لدرجة أين

   ..؟ ، وأين أخواتك؟ أين والدك؟ ، وأين إخوانك: أرجوك ال تقُل
  .؟ ، أو من أين أجيء؟ فالكل له مشاغله، ال أحد يعلم ما حيصل يف البيت، أو أين أذهب

  .هـ  ا  )واآلن ها أنذا فقدت شريف، وفقدت صديقايت، وفقدت دراسيت
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 ؛تلقي بالالئمة على أهلها الذين مل يلتفتوا إليها، ومل يلقوا هلا باالً ؛فها هي بعد أن وقعت يف احلضيض
  !!.، وال تمت هلم بِصلَة  وكأا غريبة عنهم
حىت صار املرء ال يعلم عـن  ؛؟  وإىل أي مستوى وصلنا من االحندار والالمباالة؛؟  فأي حال حنن فيه

  .ل أهل بيتهواحأ
  . ، وما وصلنا إليه من التدهور واالحندار فإىل اهللا نشكو سوء أحوالنا

  
  

  ..احلصار
  

تعرفت على أحد املعاكسـني العـابثني الـواقعني يف     إذا أا؛  إن مما تقع فيه بعض النساء اجلاهالت
  .أعراض املسلمني أعطته صورها أو صورت معها

عد حني، حني جتد أن هذا احلقري قد أمسك هلا هـذه الصـور   وهذه الصور ستظهر عاقبتها عليها ب
   0، فما إن تفكر أدىن تفكري بإاء عالقتها معه إالّ هددها بالصور اليت حيتفظ ا ممسك الذلة

  0ولو أرادت أن تتزوج وتستعف هددها بتلك الصور؛  فلو أرادت أن تتوب هددها بتلك الصور
؛  عات النفسية اليت تثور يف داخلها، وقد أوقعت نفسها يف متاهةفتجد أن هذه املرأة تعاين من الصرا

 معها ه، فإا جتد أن هذا احلقري مترصد هلا يهددها بصور واألدهى من ذلك إذا كانت املرأة متزوجة
  .أو أنه يوصل هذه الصور إىل زوجها ويدمر حياا ؛ إما أن تستجيب ملطالبه الدنيئة ؛

عه يف هذا املطلب القذر نظري سكوته، وتظن أن هذا هو احلل، فيزداد يف غيـه  ولعل هذا السفيه تطاو
، خوفاً من أن ينتشـر   وتبقى هي ترضخ لتهديده ؛ووره، وما إن أراد منها شيئاً إال هددها بالصور

   0ن الفضيحة واقعة ال حمالة، طال الزمان أو قصر؛ على أأمرها، وتفتضح أمام الناس
، وجتاوزها حدود اهللا، ألن املرأة ضعيفة يلعب بعقلها  هذه املرأة مما أقدمت عليه ربئنوحنن هنا إذ ال 

  :بأقل الكالم وأرخصه، على حد قول القائل
  اءــوها بقوهلم حسنـــخدع              

  اءـــالثن يغـرهنواين ــوالغ                                  
عاكس الذي تتبع عورات املسلمني ، ومن تتبع عورة امرئ مسلم هذا امل اللوم األكرب يقع على أن إال

  .تتبع اهللا عورته حىت يكشفها 
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  : القائلوهللا در 
  وا تعف نساؤكم يف احملرمــعف              

  ق مبسلمــوا مـا ال يليـوجتنب                    
  ن فإن أقرضته ــا ديــإن الزن              

  ا من أهل بيتك فاعلمــكان الوف                    
  

  :قالت إحدى الكاتبات تنصح بنات جنسها وحتذرهم من خطر املعاكسات 
طرق للشباب املستهتر الـذي  تأرجو أن البعض ال يفسر ذلك جوم على بنات جنسي، ألنين مل أ( 

ه نظيفة، كما منطلق الرجولة، وتظل مسعت من يقوم مبالحقة الفتيات ، ألن الشاب يبقى رجالً يتصرف
، وال بد أن حتافظ على أنوثتـها يف   أما البنت فعليها أن متشي وتضع رأسها يف الرمال؛ !!هو سائد

  0وسط غابة الوحوش
، ال يثق ا إطالقاً، ألنه  اليت تأخذ رقم هاتفه أمام الناس -دون أن خيربها بذلك -الشاب حيتقر البنت

، إذن ستوافق مستقبالً على أن تتعرف على شـاب  !؟ فملاذا وافقت على مبدأ التعار: يسأل نفسهس
، ويعيد شريط ذكرياته منذ أول  وحىت لو حصل وتزوجا فإنه سيظل يشك يف سلوك زوجته؛  آخر

  !!.لقاء أو اتصال هاتفي
بعض األسر تسمح وبكل ثقة بإعطاء البنت حريتها كاملة يف استخدام هاتف شخصي وخـط   إنمث 

وقد تقع  ؛، وتعيش عاملها اخلاص بعيداً عن عيون األهل)التلفون( اة استخدام مباشر، فتسيء هذه الفت
   )1(.هـ ا) بني يدي شباب ال يعرفون الرمحة، يغروا بالكثري يف سبيل إقناعها، مث يرموا للكالب

  
  ..املعاكسة أدخلتين السجن

   
  :وقفت إحدى الضحايا لتقول؛ ..بعد أن فقدت كل شيء

                                                 

  0م21/8/1993، )1455: (جريدة الرسالة العدد)1(
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رمية الزنا، والسبب معاكسة هاتفية رفضتها أوالً، واستجبت هلـا بعـد إحلـاح    دخلت السجن جب( 
يف هذه األوقـات  ؛ و، وذلك أن زوجي يعمل ألوقات طويلة، وأحياناً يقضي الليل يف عمله املعاكس

  0بدأ شخص ما مبعاكسيت باهلاتف
؛  على االتصـال  كنت يف البداية أرفض هذه املعاكسة، وأغلق اهلاتف يف وجهه، ولكنه كان مصراً 

ونظراً لكـوين وحيـدة وإصـرار    ؛خفْت أن أخرب زوجي وال يفهمين إذ كان بيننا بعض املشكالت
ال : املعاكس استجبت له، وتطورت املعاكسة إىل تعارف، مث طلب لقائي خارج املرتل، قلـت لـه  

  .أستطيع أن أخرج
وتكـررت  .. عندما ينام اجلميعوألن زوجي يعمل أحياناً يف الليل، هيأت له أن يدخل املرتل 

فلم يصدق  ؛فأبلغوا والد زوجي الذي أخرب زوجي بدوره ؛ زياراته الليلية حىت شاهده اجلريان
حىت نصبوا لنا كميناً مع الشرطة اليت ضبطته خيرج من املرتل ، وكانـت ـاييت   .. يف البداية

  0السجن
وال أعرف مـن  ؛صادي إال الندموما كان ح ؛ وفقدت أسريت وأطفايل ؛ بالطبع طلّقين زوجي

  …!ألوم؟
  .هـ  ا) أم اهلاتف؟  ؛أم الشخص املعاكس؟  ؛نفسي؟ 

كانت هذه الكلمات اعتراف باحت به إحدى ضحايا املعاكسات، قد تسببت معاكسة يف حتطـيم  
ولكـن  ؛ حياا وضياع أسرا، وفضيحتها بني الناس، حىت صارت الفضيحة قرينة المسها كلما ذكر

  !.تهى املوضوع عند هذا احلد؟هل ان
بل زاد على ذلك وصمة العار اليت ستالحق أبناء هذه املـرأة حـني    ؛ كال، إن املوضوع مل ينته بعد

ولك أن تتصور موقف هؤالء األبناء حني تشـري   ؛ يعيرون بأمهم اليت سجنت بسبب فعلتها النكراء
  .!..، ويلمزهم الناس بأم أبناء فالنة إليهم األصابع

  0، وطأطأ رأسه خجالً وذلَّة بسبب فعلة ابنته ولك أن تتصور موقف األب إذا اسود وجهه
  0ما هو حال إخوا إذا ذكرت قصة أختهم يف االس، وتندر ا املتكلمون؟و

  ..وأزواجهن حني تكون هذه املرأة خالة أوالدهم؟  وما هو حال شقيقاا
إن فالنة خالتهم، هل سيطيقون ذلك أو سيضيقون ا ذرعـاً  :  يلوما هو موقف أبناء شقيقاا إذا ق

  .كلما ذكرت بأا خالتهم؟
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من اآلثار السلبية اليت جتنيها املرأة املنحرفة على غريها، ولذلك فقد حرم  -وغريه أيضاً -كل ما ذكر
؛  "سـاء سـبيال   وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ":فقال عز من قائلالزنا ودوافعه،  -تعاىل–اهللا 

وشدد الوعيد وأعد ملرتكيب هذه الفاحشة العذاب العظيم يف نار جهنم ويف القرب أيضاً، كما جـاء يف  
رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين إىل أرض مقدسـة   ": احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

، يتوقّد حتته نـاراً، فـإذا    فله واسعضيق وأس أعالهفانطلقا إىل نقب مثل التنور  ": قال أنإىل  "...
.  "...، وإذا مخدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عـراة  ارتفعت ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا

وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور فـإم الزنـاة    ": حىت ذكر يف متام احلديث
   0 )70"(والزواين

  .ما يدل على أن ذلك العذاب يصنع م يف القرب إىل يوم القيامة؛  )71(للبخاري أخرىويف رواية 
ويف اآلخـرة   ؛وذَلَّة وانقياد للشهوة ؛ موت فضيلة وحياء ؛ اختالط أنساب: فهذه بعض نتائج الزنا

تبع نفسـه  أوالكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من ؛ عذاب أليم وجحيم ال يطاق
  .على اهللا األماينهواها ومتنى 

  والنفس كالطفل إن مله شب على            
 طمه ينفطمـحب الرضاع وإن تف                              

  
  ..ضحية من نوع آخر

  
صغري ، فأنا كما مسعت من مجيع األهل كنـت مجيلـة وأنـا     تبدأ منذإن مشكليت " ):خ.أ(تقول 

التعرف إىل الشباب  دائمةكربت استمرت شقاويت ، فأنا  وعندماوتعسة ؛ صغرية، ولكين كنت شقية 
اجلريان ، وعرف أيب  من أطلع معهم يف السيارة ، وعندما كنت يف الثانوي تعرفت إىل شاب ودائما، 

  !.ماذا فعل؟ وندرتأ ؛املوضوع 
أحسست بالندم ملرض ؛فلقد ضربين كما توقعت ، وحبسين يف املرتل ،وكان يومها مريضا بالسكري

، ومازلت حىت العام املاضي أتعرف إىل الشبان ) عادت رميا إىل عادا القدمية(بعد ذلك  أليام ؛ مث أيب

                                                 

  ).7047: ( البخاريرواه )  70(
  0)1386: (البخاري رواه)  71(
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أحس أنـين السـبب يف   ؛لقد انقلب كياين ؛، حىت علم أيب فأصيب باجللطة ، وبعدها بشهرين توىف 
  .اهـ " ده أطلب اهلداية من اهللا ، واملغفرة من عن دائماإنين ..ال أدري ماذا أفعل ؟ ؛وفاته

ولكـن  ؛ ألول مرة تظن أن الضحية يف هذه احلادثة هو والد الفتاة فقـط  الكلماتعندما تقرأ هذه 
وذلك ألنه أمهـل   -الشديد ومع األسف-نعم ! هل كان للوالد دور يف هذه األحداث ؟: السؤال 

لشباب وهـو يف  وإال هل يتصور أن خترج البنت من املرتل وتركب السيارات مع ا؛الرقابة على ابنته 
  !.ن ذلك ؟مغفلة 

يف  ابنتـه أين األب عن تربيـة  .. عن مراقبة أختهم ؟ األخوةوأين كان .. أين هو يف ذلك الوقت ؟
  ..الصغر ؟؟

  حرض بنيك على اآلداب يف الصغر           
  اك يف الكربــا تقر م عينـكيم                                  

  اب جتمعهــــا منا مثل اآلدإو          
  رجيف احل الصبا كالنقشيف عنفوان                                   

  .هل يصل اإلمهال إىل هذه إىل الدرجة ؟ف
) الالمباالة(ألا لوال   0وهي الفتاة نفسها؛ولكن ال ننسى أن هناك ضحية أخرى ؛ نعم ، هو ضحية 

  .ىت وصلت إىل هذه الدرجة من االحنرافاستشرى أمرها ح ـَاوملَ ؛ملا وصلت إىل هذا احلد 
            

  ..اخلطــــيئـة
  

إن العالقة الـيت ال يقرهـا الشـرع     :ما نقول حينليس منكراً من القول وال نضيف معلومة جديدة 
احلنيف بني الرجل واملرأة مهما توخى أصحاا احلذر ، وحاولوا أن تبقى عالقة شريفة كما يزعمون 

مـا  : والسؤال الذي يطرح نفسه ؛لفاحشة بني طرفيها ، وذلك يف أغلب األحيان ال بد وأن تقع ا ؛
  بعد وقوع اخلطأ ؟ األكربومن املتضرر ؛  الذي ميكن أن حيدث ؟

 : قال أحد الشباب 

نشأت كنبات شيطاين يف أسرة صاحلة، بادئاً حيايت يف السهر ومطاردة الفتيـات، مهمـالً    "
  .ن والدي دائم الغضب علي دون اكتراث مني برضاه أو غضبهوكا ؛الدراسة، تاركاً الصالة
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وفيما أنا أعيش حيايت املاجنة هذه بكل صخبها وآثامها تعرفت على فتاة، وجرت بيننا عالقة 
غرامية، ومضت السنة األوىل من عمر عالقتنا وكلٌّ منا يزداد هياماً باآلخر، إىل أن كان ذات 

  . طان ثالثنا، ومل نشعر إال بعد فوات األوانيوم التقينا معاً فكان الشي
وماذا سيكون موقفي أمام األهل ؛أو أتزوجها؟؛أأهرب وأتركها ملصريها؟!ال أدري ماذا أفعل؟

  .هـ ا "؟ واألصدقاء
  .تأمل هذه احلادثة وتلك العبارات األخرية جتد فيها خالصة املوضوع

وعندما فكّر أن يتزوجها تردد كثرياً، وذلـك  ؛ ربفبعد أن فعل العاكس فعلته أول ما فكّر به هو اهل
  !!.هئخوفاً من موقفه أمام أهله وأصدقا

  .ال شك أا الفتاة؛  ؟ من جراء هذه الفاحشة العظيمة األكربإذاً من الضحية واملتضرر 
  .ولك أن تتصور حاهلا وما وصلت إليه من السوء

  ما الذي ستفعله؟ ؛ف! كيف لو كانت حامالً؟
عى إىل قتل اجلنني الذي يف بطنها، أو أا ستتركه يعيش وينمو يف بطنـها، وهـي حتـس    هل ستس

وهـو   ؛وإذا ولد يولد معه إحساسها بالذنب كلّما نظرت إليه؛بالكراهية والبغض له ألنه غري شرعي؟
  .يشعر بالكراهية هلا كلّما تذكّر فعلتها السيئة اليت كانت سبباً يف وجوده

يه أن املرأة احملتشمة العفيفة عندما تلد من زواج شرعي فإا حتتضن ابنها وتضمه إىل إنه مما ال شك ف
  0صدرها، وحتس بالفخر واالعتزاز أن أباه فالن، وخاله فالن، وهي مرفوعة الرأس

 -ىل صدرها وتفخر به بني أوسـاط النسـاء  إهل تستطيع أن حتمل ابنها  اخلطيئةصاحبة  املرأةولكن 
  ..وهو ابن غري شرعي؟–ناءهن عندما يذكرن أب

  .هل تستطيع أن تذكر أفعاله الطيبة وصفاته احلسنة؟
  .هل تستطيع أن تذكر بره وإحسانه؟

تذكر تلك الصفات تغص بالكلمات، وتتذكّر قبيح فعلتها  أن أرادتألا كلما .. بالتأكيد ال تستطيع
  .وتسكت، بل ورمبا خنقتها العربة وقامت من الس

أحد املساجد  على بابستسعى إىل ما هو أشد من ذلك وأقبح، وذلك أا إذا ولدته ألقته  ولعلهابل 
ليجده املارة يف الطريق فيحملوه إىل دار اللقطاء، فيعيش هناك ويكرب ويترعـرع ال   ؛يف مكان ما أو

  ..يعيش بينهم نوللناس الذي تمعهيعرف أُما وال أباً، حيمل حقداً وكراهية 
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عصفت يف قلبه اهلموم واألحزان بسبب ذنب ارتكبته تلك املرأة الالهية مع ذلك الرجـل   يعيش وقد
الفاجر يف ساعة هلو وعبث، فكان ناجته طفالً مسكيناً يتحطم قلبه يف اليوم آالف املرات، يـتمىن أن  

ألمومة اليت حرِم منها ، يبحث عن حنان ا) أَيب.. أُمي(يكون كاألطفال، يريد أن يعرف معىن كلمة 
  0وعطف األبوة، ولكنه ال جيدها

فلم يكف هذه املرأة ارتكاا تلك الفاحشة اآلمثة، بل إا زادت عليها ذلك الفعل املنكر واإلمث العظيم 
  .حني ألقت بذلك الطفل ظناً منها بأا ستتخلص من آثار فعلتها

  ..وهناك جانب آخر هلذه املرأة
 !لطفل فهل يعين ذلك أـا جنـت وكـأن شـيئاّ مل حيـدث؟     فلو أا مل حتمل يف أحشائها ذلك ا

أن كثرياً من النساء وبعد أن تقع يف فاحشة الزنا فإا ختاف أن يفتضح أمرها ألا مل  وذلك؛..كال؛
 ذلك إىل أن ترفض كل من يتقدم لطلب الزواج منها خوفاً من الفضيحة فيؤدىتعد بكراً كما كانت 

، ألا تـرى أن البنـات    من يعيشون حوهلا، وهي تتقطع من الداخلفيثري ذلك استغراب أهلها و؛ 
ال ينقصها شيء مما  -يف الظاهر –الاليت هن أصغر منها تزوجن وهي ال تزال جليسة البيت رغم أنه 

الفاحشة اليت جنتها على نفسها، وآثار تلك العالقـات   نتيجة تلك هي هذه ..!!ولكن...عند النساء
كذباً وزوراً وتاناً، فكانت نتيجتـها وقـوع مثـل هـذه     ) احلب(لالبسة لباس ،ا)الكاذبة( احملرمة

  ..الضحايا

  رهمـفأصبح الذل ميشي بني أظه         

  دمـمشي األمري وهم من حوله خ                         
ء كل ذلك بسبب فاحشة الزنا، اليت ال يعرف مرتكبها أبعادها  إال حني الوقوع يف مغبة أمره وسـو 

  .والت ساعة مندم، الشنيعة اليت جرت الويالت عليه وعلى غريه جرميتهفإذا سقط عرف أبعاد  ؛ فعله
 -كل ذلك كان بسبب فاحشة الزنا، اليت هي حقاً من أعظم اجلرائم، ولذلك جعلها اهللا جل وعـال 

ربا والزنـا يف  إذا ظهر ال" : من أسباب اهلالك كما جاء يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
    )72(.."قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب اهللا

 " وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً ": فسبحان اهللا القائل 

  
                                                 

  ).679" : (صحيح اجلامع الصغري" رواه احلاكم وصححه األلباين يف )72(
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  ..أصبحت ضحية استهتار زوجي
 

وحرارة األمل حترق أحشاءها من الداخل، فتصـدر تلـك   ؛ وقَفَت إحدى النساء تتأوه من اجلراح
  .الزفرات احلارة

جت من ووهي حتكي قصتها املؤملة، ووقوعها ضحية بال ذنب وال جرم ارتكبته، سوى أا تز وقفت
  .رجل مستهتر أودى ا إىل اهلاوية

 فهي ها هنا تعيد شريط ذكرياا، وتصور معاناا مبزيد من األمل، عسى أن يكون كالمها عربة وعظة
 :فتقول؛ 

وجي اله عين بأسفاره وسهراته، وحني أحزن كانت فمنذ أن تزوجت وز.. أشياء كثرية يف حيايت" 
  .لو كنت أجنبت طفالً مل يكن هذا حاله: أمي تقول

  .وألنين مل أجنب فقد كنت أشعر بأن كل ما حيدث حويل كان بسبب عقمي
  .كلمات أهل زوجي اجلارحة ما كانت لو مل أكن عاقراً

  .نين ال أجنبحياة زوجي املستهترة، وغيابه الدائم خارج البيت، كله أل
: ( فاستسلمت متاماً للواقع الـذي أعيشـه  ؛صرت أُحمل نفسي اللوم يف كل ما أتعرض له من أمور

  0)مضايقات أهل زوجي من جهة، واستهتار زوجي من جهة أخرى
الذين حيـاولون   جحيم، كل يوم مشاجرة مع أهل زوجي إىلحتول البيت الذي أعيش فيه مع الوقت 

ريقة وبأي شكل ألخرج من البيت، وكل ليلة أنزوي يف غرفيت أبكي نفسي، وأبكي استفزازي بأي ط
  .حىت حدث ما جعلين أفكّر جدياً بالطالق؛ على احلال الذي انتهيت إليه

فبينما كنت أُرتب اخلزائن يف الغرفة، عثرت على جمموعة صور لزوجي مع فتيات، فشعرت حينئـذ  
  .بالصدمة

لكن الصور اليت عثرت عليها ؛تاره، ولكين مل أتوقع أن يصل إىل هذا احلدكنت أعرف عن عبثه واسته
  0كشفت أكاذيبه 

.. ومن يتزوجك ؟( :فلجأت إىل أمي أخربها برغبيت بالطالق، ولكن أمي قالت ؛حلظتها كنت ثائرة
  0) يكفي أنك وجدت أحداً يرضى بك ، وأنت ال تنجبني

ي يف املوضوع، فقد أفهمتين والديت أن ذلك من شأنه فعدت إىل بييت ومل أحاول حىت أن أواجه زوج
كل املشاكل لفاقتنعت بكالمها ولزمت الصمت، ووجدت يف النهاية أن حل ؛ أن يفَجر املشاكل بيننا

وشاء اهللا ؛ فصرت أتردد على األطباء على أمل أن أمحل فأُي كل مشاكلي ،اليت حتيط يب هو اإلجناب
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على إخبار زوجـي بـاخلرب،    متلهفةرة السعادة ذا النبأ السعيد، كنت وأنا غم 0بعد زمن أن أمحل
ولكنـه كـان يف حـال    ؛فبقيت طوال الليل ساهرة أنتظر، حىت عاد أخرياً مع خيوط الصباح األوىل

هالين احلال اليت بدا عليها، حاولت أن أفاحته بأمر محلي ؛ حىت كان زائغ النظرات، شارد الفكر؛غربية
ولكنه قفز بعيداً عين كمن لدغتـه  ؟ اً يف حزن عميق، اقتربت منه أسأله عما أَلَم به ولكنه كان غارق

  0حيه
  .رد صارخاً ؛ ال شيء ..ال شيء 

 0إنه سيسافر: لَملَم حاجياته حبقيبة وقال .. اندهشت من حالته 

  ..سألته بدهشة ، ومل يجِب ! .. اآلن ؟
 ومىت تعود ؟: قلت 

 ..ال أدري .. ال أدري : قال 

كنت فرحة وأنا أزف لـه  ..حيرتنِي احلال اليت بدا عليها، ومل أعرف كيف أبدأ مبفاحتته باملوضوع؟ 
   0 يعد هناك فائدةمل..البشرى، بينما امر هو بالبكاء وهو يردد

ومحل حقيبتـه بسـرعة   ؛مصاب باإليدز.. أنا مريض ..اقتربت منه استفسر ، ولكنه ابتعد صارخاً 
  0وخرج

ومـا  ؛ وماذا بشأين ؟: والسؤال حيوم يف عقلي ؛  أشعر بكراهييت له مثلما شعرت ا تلك اللحظةمل
  ما كنت قد التقطت املرض أم ال ؟ إذا أدراين

فأي حياة تنتظره وأبوه حياته حمكوم عليهـا باإلعـدام   .. ولو ثبت أنين مل أُصب، وأن طفلي سليم 
  .اهـ "..؟بذلك الداء اللعني 

  .. ضحية استهتار زوجها  نعم، هي
انتشاراً  ذريعاً بسبب الفاحشة واالحنراف  انتشروقع ضحية هلذا الداء اخلبيث، الذي  –أيضاً  -وهو

  0األخالقي ، والبحث عن الشهوة احملرمة
وصدق رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم   ؛ؤالء املنحرفنيهلهذا املرض عقوبة من رب العاملني  إن

حىت يعلنوا ا، إال فشا م الطاعون واألوجاع الـيت مل   تظهر الفاحشة يف قوم قط مل:" حيث قال 
  0)73("تكن مضت يف أسالفهم 

                                                 

    0)7987(الصغري  رواه ابن ماجة، وهو يف صحيح اجلامع)73(
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فالسعيد من انتصر على نفسه، وأجلمهـا  ؛ ويف كل زمن نرى نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم تتحقق
فيه إىل اهللا مث توفّى كل نفس واتقوا يوماً ترجعون " ؛ ، حىت  يأتيه األجل وهو على ذلك جلام التقوى

  ."ما كسبت وهم ال يظلمون
 

  
  ..اية حمزنة ولكنها حقيقية

  
تستغرب بعض النساء حني يهجرها عشيقها الذي كانت معه فترة من الزمن، وقد أرخصت لـه  

، تدور حول نفسـها، وتفكـر كـثرياً     فتجدها حائرة مذهولة؛ كل شيء، وأعطته أسرار حياا
، وما هو الشيء الذي ينقصها حني يتركها، ويذهب  ب هجرانه هلا بعد هذه املدةوتتساءل عن سب

  ..  يتزوج من امرأة أخرى؟ل
   :فتقول؛فهذه إحدى الضحايا وقفت تتأوه من األمل، وتتعاىل شهقاا وهي تسرد قصتها

نـه أن  عندما طلبت م هتعرفت على رجل، ومنحته قليب وعقلي، واستمرت عالقتنا لسنتني، ولكن "
؛ رفض وأصبح رجالً آخر ال أعرفه، واختار لنفسه زوجة أخرى مل يعرفها من قبل حيدد نوع العالقة

وانتهت عالقيت به لتبدأ عالقة جديدة مع رجل ظامل آخر ، حاولت أن أنسى به حبي األول وغـدر  
فلم يقلّ نذالة وخسة وجاءت اللحظة احلامسة اليت ختلّى فيها عني، ؛، ومنحته عواطفي الرجل السابق

  0نسانة ال يعرفها عندما قرر الزواجإعن األول، فقد اختار 
وهكذا حطمين الرجال، واحداً تلو اآلخر، فأصبحت إنسانة حمطّمة، أمحل نفساً ضـائعة، وأخالقـاً   

  .بائسة
  .هـ ا " إمنا ألوم نفسي وظرويف اليت جعلتين عرضة هلؤالء.. أنا ال ألوم أحداً 

مما جعلـها تتسـاءل يف   ؛مات باحت ا تلك فتاة وهي غافلة عن سبب هجران الرجال هلاهذه الكل
واملشكلة أن هذه ليست حالة خاصة ا فقط، إمنا هذه الواقعة م كثرياً من الفتيات الـاليت  ؛ حرية؟

  ؛خلعن جلباب احلياء، وسرنَ وراء بعض العابثني
تنة الشباب، وجرهم إىل مستنقع الرذيلة، وذلك عن طريق بل وكثرياً ما تكون الفتاة هي السبب يف ف
هجروها وراحوا يبحثون عن امرأة أخـرى جلسـت    إذا إظهار مفاتنها وإغرائها هلم، مث بعد ذلك

  .الرأس، تائهة األفكار، يكاد رأسها ينفجر مما يدور فيه، ومن الذهول الذي يعتريه مطأطئة
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يراهـا أهـالً    من املرأة اليت ربطته ا العالقة احملرمة، ألنه ال نه من النادر أن يتزوج الرجلأواحلقيقة 
  .للثقة

فال تغتر الفتاة بتلك الكلمات املعسولة، واالبتسامات الرقيقة من الشاب عند بداية تعرفه عليها، فإنه 
  : كما قيل

  وب الليث بارزةــإذا رأيت ني       
  مـث يبتسـللين أن اـفال تظن                              

، وتلك الكلمات ال متضي إال وحيـلّ مكاـا    تتحول إىل وحشيةأن  فإن هذه االبتسامات ال تلبث
املواجهة باحلقيقة، اليت طاملا أخفاها الشاب عن تلك الفتاة، حىت يبلغ منها مبلغه، مث يولِّي مدبراً عنها 

ر ذه التجربة، لعل جوابه أن يكون ولذلك ما أحسن أن ننقل اجلواب على لسان من م؛ وال يعقِّب
  ):ع.م.م( يقول ؛  شافياً، وأكثر صدقاً، وتؤخذ منه عربة

فرحبـت  ؛ نظراً لثقة عمي يب فقد طلب مين أن أساعد ابنته الطالبة الثانوي على استذكار دروسها"
مستوى ، ومشهود هلا باألدب على واألخالقوخاصة أن ابنة عمي على قدر كبري من اجلمال  بذلك

  . العائلة واحلارة كلها، ومعروف عنها أا فتاة جادة، وال يعجبها احلال املائل
ومع األيام بدأت ألتعود عليهـا  ؛ وكنت أجلس معها وحدنا يف غرفة ألساعدها وأشرح هلا دروسها

  0حىت إنين كنت أشعر باحلزن إذا مل أستطع رؤيتها يف أحد األيام لظرف أو آلخر
تشفت أن ابنة عمي تبادلين نفس شعوري فكان ال بد أن نتصارح ونعتـرف حببنـا   ومن ناحيتها اك

وأعترف أنين بسبب اندفاع مشاعري كنت أملس يدها وأقبلها أحياناً ، وال شيء أكثر مـن  ؛ لبعض
: ومع رغبيت بالزواج منها إال أنه مع األيام بدأت تساورين أفكار وظنون غريبة ، وأسأل نفسي؛ ذلك

  !أن أملس يدها وأن أقبلها؟ كيف مسحت يل
أعلم أا فعلت كل ذلك ألا حتبين، وأعلم كم هي مهذبة وحازمة مع اآلخرين، لكن ال أستطيع أن 

طاملـا مسحـت يل    :أهرب من السؤال املؤمل الذي يظل يضغط على عقلي، ويؤملين طوال الوقـت 
  .اهـ" إذن كان من املمكن أن تسمح به لشخص آخر؛بذلك

هذه الكلمات حق التأمل لعلمت أن هذا الرد وهذا املوقف الذي اختذه هذا الشاب هو ذاته  لو تأملت
وهي تعـاجل نفـس   ؛ وكما قالت إحدى الكاتبات؛ موقف أغلب الشباب الذين مروا ذه التجربة

  :إحدى الضحايا علىوترد ؛املشكلة
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امـرأة  : فها أو عشقها، فهي بنظرهوالرجل يا صديقيت يف بالدنا يرفض أن يتزوج من امرأة قد عر "
  0)74()لكل الرجال، ولذلك لن تكون أماً ألوالده

أن كثرياً من الناس إذا :وهي؛وال يفوتين يف معرض هذا احلديث أن أُنبه على مسألة مهمة انتشرت
عرضت له مشكلة أيا كان نوعها، فإنه يرسل لبعض الكاتبات الاليت تصدرن بعض الصفحات يف 

أو بعض النساء  نفريسل هل؛واالت، وقد اختذن من مشاكل الناس مادة لصفحان اجلرائد
هن من أسباب وقوع  -ألسفمع و–وبعض هؤالء الكاتبات ؛يطلبون منهن االستشارة الرجال

فتجد أن بعض الساذجات إذا وقعت ؛ البالء والشر والفتنة، ولسن أهالً ألن يلتمس عندهن احلل
  .اتبة الفالنية أو للكاتب الفالين تطلب منه احللّ والنصيحةيف مأزق أرسلت للك

ال يعرف شرعاً وال عرفاً، وبالتايل جييب وفق ما يراه مناسباً، وعلـى   -األسفومع –وأكثر هؤالء 
بل وإن غالبية هؤالء ؛د عليه من طريقة احلياة، دون النظر إىل ما يوصي به الشرع املطهروحسب ما تع

بل وبعضهن مـن  ؛ علن أنفسهن حالّالت للمشاكل هن  من السافرات واملتربجاتالكاتبات الاليت ج
  .بن يف املسلمات إال وال ذمةالنصارى الاليت ال يرقَ

  !!..             فالعجب أن يوثق بأمثال هؤالء، وتعطى هلم األسرار، وتلتمس منهم احللول 
لكُتاب، الذين التمسوا الشهرة من خالل مشاكل أنا أحذّر أخوايت املسلمات من اللجوء إىل هؤالء او

،  عرضت هلا مشكلة أن تتصل بأهل الدين والعلم املوثوق ـم  إذابل الواجب على املسلمة ؛ الناس
فهؤالء هم الذين يدلّون للصواب، ويكتمون السر، ؛ والذين عرفوا باالستقامة وشهد هلم الناس باخلري

رفة صاحب املشكلة وعنوانه، وبعض التفاصيل الدقيقة يف حياتـه،  وينصحون للناس، دون اشتراط مع
  .كما يفعل بعض الكتاب

  ..وبالرغم من أنه ال حيس باملعاناة إال صاحبها كما قيل
  ال تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه           

  م    ـرح إال من به أَلـال يعرف اجل                               
كما قال صلى اهللا عليـه   ن والعلم هم أكثر الناس إحساساً مبعاناة إخوام وأخوامإال أن أهل الدي

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه  : " وسلم 
   0)75("سائر اجلسد بالسهر واحلمى

                                                 

  0)1523: (الرسالة، العدد)74(
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  :أقول؛وعوداً على بدء 
ومن  أن حتذر كل احلذر من الوقوع يف هذا الطريق الشائكإن الواجب على الفتاة الطيبة الطاهرة 

أن الشاب مهما وصل به العبث فإنه لن يرضى بأن يتزوج امرأة مل  لمولتع؛ الزلل يف هذه املزالق

  0احلق الذي ال مراء فيه هو فهذا؛ يتعرف عليها إال من اجل اللهو والعبث

يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقـى   إن.."ويف كل يوم يظهر شاهد جديد ينطق ذه احلقيقة
 "السمع  وهو شهيد

  
  ..املأساة مل تنته بعد

  
ن احملزن حقاً تلك األخبار املؤملة اليت نسمعها من حني آلخر، واليت تتحـدث عـن اخليانـات    مإن 

  .الزوجية
من كثرة ، فجعلين عاجزاً عن تصوره على الرغم  هذا اخلرب الذي نشرته إحدى الصحفأذهلين ومما 

  0املشاكل والفنت اليت تعصف باألمة مييناً ومشاالً
تصور الدرجة العالية من االحنراف  اخلرب اليتولكن الذي جعلين يف هذه الدرجة من الذهول هو قوة 

  ..والقسوة والشذوذ اليت وصل إليها البعض
طف منـذ  ية املختصة عثرت على طفل رضيع اختنأن األجهزة األم(  :فقد نشرت الصحيفة  

، وذلك ألن اخلاطفة هي صديقة ألم زنـت مـع   (...) حوايل عشرة أيام من أحد األعراس مبنطقة 
فوجئت بأن الصغري أمسر مثل فلما ولدت ، سفاحا فحملت صديق هلا أمسر اللون، وهي امرأة متزوجة

  !!..صديقها وليس مثل زوجها، فاتفقت مع صديقتها على استبدال الطفل
عثر عليـه   ت املرأتان إىل إلقاء الطفل األمسر يف البحر، إال أنهرعملية االختطاف بادوفعالً بعد جناح 

  ..)وما زال حياً

                                                                                                                                                             

  .2586برقم  : رواه مسلم  )  75(
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  !..، ولكن  هل انتهت املأساة؟إىل هنا انتهى هذا اخلرب
  !..ختيل لو أن هذا الطفل الذي ولد كان أبيض اللون مثل زوج املرأة الفاسقة، فما هو احلال إذن؟

  .تفعله هذه الفاسدة وارمة األثيمة ومثيالا انظر إىل ما قد
إن الذي جعلها تلقي بذلك الطفل هو اختالف لونه عن زوجها، ولو أنه جاء أبيض اللون لسكتت، 

  .ذلك الرجل بأن هذا ابنه وألومهت
  .وهو ليس كذلك؛على أنه ابنه صدره ويالعبهالرجل حيمله وحيتضنه ويضمه إىل  فتجد

وهـو لـيس    ؛خراج أوراق الوالدة له وينسبه إىل نفسه على أنه فالن بن فـالن وجتده يسارع باست
  .كذلك

وختيل لو أن هذا الطفل كرب يف بيت الزوج حىت أصبح رجالً، وبعدما كرب كان عاقاً له يسيء األدب 
  .!؟اخلائنةللعجزة، فما هو موقف هذه  أو يركله، أو يلقي به يف دارٍ ويشتمه؛ معه

  !.؟أم ستسكت وهي تراه يسومه سوء العذاب؛ !صمتها الطويل؟ دأنه ليس ابنه بعهل ستخرب الزوج 
  ..؟؟ يف شقاء إخوته اسبب) اللقيط(أو ماذا ستفعل لو صار هذا 

ويـزاحم أوالد    فبأي حق يرث هذا الطفل ؛ولو قُدر أن هذا الرجل تويف وكان من أرباب األموال
  !.وهو ليس له حق يف املرياث؟؛ي هلمالرجل احلقيقيني يف مرياثهم وكأنه أخ شرع

  !..كل ذلك بسبب ماذا؟؛ بل قف طويالً وختيل العواقب الوخيمة اليت تنتج من جراّء هذه الفعلة
إن ذلك كله بسبب شهوة ركضت وراءها أولئك النسوة الفاسقات املنحرفات، وأولئك الفاسـقون  

تهم انتهت حني قضوا شهوم، ولكن اجلرمية ال فظنوا أن جرمي؛املنحرفون الذين صاروا عبيداً للشهوة
أو ؛ ال يعرفون أماً وال أباً) لقطاء( حىت صار ضحيتها أطفال يف دور الرعاية، صاروا  ؛تزال مستمرة

يظن أحدهم أنه يف بيت أبيه، وهو لقيط جاءت به أمه الفاسدة مـن نتـاج   ؛أطفال عاشوا يف البيوت
ولذلك فإن النيب صـلى  ؛سعورة، الذين تتبعوا عورات املسلمنيمغامراا الطائشة مع بعض الكالب امل
 :يا معشر من أسلم بلسانه ومل يفض اإلسالم إىل قلبه": فقال ؛ اهللا عليه وسلم قد خاطب أمثال هؤالء

وال تتبعوا عورام، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته، ومن تتبـع اهللا   ال تؤذوا املسلمني
  0)76("يفضحه ولو يف جوف بيتهعورته 

حسن اختيار الزوجة ملـا  أأو كان قد ؛  فإنه لو مل يكن مهمالً ؛!! وال يعين ذلك تربئة الزوج الغافل
  .وقعت هذه الفاحشة وهو يف سبات عميق

                                                 

  ).7984( الصغري برقمرواه أمحد وأبو داود، وهو يف صحيح اجلامع )76(
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أن يبحث عن الزوجة الصاحلة، اليت إذا  ؛فإن الواجب على املرء إذا عزم على الزواج ؛ فإذا علم ذلك
حثّ النيب صـلى اهللا   ؛ ومن أجل ذلك فقديها سرته، وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها ومالهنظر إل

ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، : تنكح املرأة ألربع" : عليه وسلم على الزواج من املرأة الصاحلة حيث قال
  0)77( "فاظفر بذات الدين تربت يداك ؛ولدينها

فإن املرأة الصاحلة من أعظم أسباب السـعادة يف الـدنيا،   ؛  وصدق نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
  0فتجدها طيبة، حسنة السمعة، مطيعة لزوجها، كل من مسع ا أثىن عليها خرياً

أما أولئك الذين تركوا املتدينات، وذهبوا يبحثون عن الفاسقات السافرات املتربجـات ليتزوجـوا    
  ..اشاكال وح منهن، هل يريدون منهن حشمة وعفافاً؟

  .ومن بذور الشر ال حيصد إال نتاجها؛  إنه ال جيتين من الشوك العنب
  
  

  ..حول عنقي فحبل الت
  

أا إذا تعرفت على أحـد  : قد تناولنا يف موضع سابق قضية خطرية تقع فيها بعض الفتيات، وهي
ة عمياء، فتعطيـه  به ثق تثق امسها، فإا ريعالقة خيانة، سميت بغ( الشباب املعاكسني وربطتها به 

كل أسرار حياا، وترخص له الغايل والنفيس، وذلك ملا تسمع من الكالم املعسـول، والعهـود   
غري ذلك مـن  إىل .. وأنه... الكاذبة بأنه لن يبدهلا بغريها، وأنه ال يستطيع العيش بعيداً عنها وأنه

  ..الكذب الفاحش
احلرية، وتتواىل عليها النكبات، وجتد أن املوقـف   ولكن سرعان ما يتغير ، وتقع هذه الفتاة يف دوامة

  ..الذي كان من ذلك الشاب قد تغري وانقلب رأساً على عقب
  إن األفاعي وإن النت مالمسها          

  ب ـعند التقلب يف أنياا العط                                  
ه صورا، ئتقوم بإعطا -تعرفت عليه اكس الذيعثقة يف صديقها امل -أن بعض الفتيات فمما حيدث

بل وأحيانـاً يكـون   ؛  وذلك لظنها أنه ال يستطيع فراقها، فتعطيه صورها لتسلّيه عن فترة غياا عنه

                                                 

   ).1466: (، مسلم )5090:(رواه البخاري)77(



  129

إعطاؤها هلذه الصور ناجتاً عن إصرار شديد، ورغبة ملحة من ذلك املعاكس، وذلك لنية قد بيتها يف 
  .نفسه

ما إن تطلب هذه الفتاة من ذلك الشاب أن يتقدم للزواج منها و؛  بل واألهى من ذلك أن تصور معه
ولكن األمر الذي ؛ حىت تراه يتهرب من حتقيق مطلبها، وعند ذلك تسعى ملفارقته، وقطع عالقتها معه

نسيته تلك الفتاة أا قد أعطته حبالً لف حول عنقها ، وهو تلك الصور اليت نسيتها هي ومل ينسـها  
  .هو 

إن قطعت عالقتك معي أوصلت الصـور إىل والـدك ، أو   ": ها بتلك الصور قائالً هلا فيبدأ بتهديد
  0!!؛وهنا تبدأ املأساة"أخيك ، أو زوجك ، أو من يرغب بالزواج منك 

وهذه ضحية قد وقعت يف هذا املأزق ، حتكي قصتها وما حدث هلا على أيدي أحد الشباب العابث 
من  ؛ن األيام زوجاً هلا،وغفلت عن أن أمثال هذه العالقاتالذي وثقت به وظنت أنه سيكون يوماً م

  .املستحيل أن تتوج بالزواج ، إال يف حاالت نادرة
  :تقول 

وحنن ال نزال يف السنة األوىل ، وكنا نتقابل  -وهذه نتيجة االختالط –التقيت زميالً يل يف اجلامعة "
يعين أنه حيتـاج إىل   اوهذ؛ ستقر مادياً يومياً ، وعدين بالزواج عندما نتخرج وحيصل على عمل ، وي

هذه يف و؛ سبع سنوات على األقل حىت يتخرج ويعمل، ويوفر مبلغاً من املال لدفع املهر وتأثيث البيت
مجيع بدا متخرج من اجلامعة ويعمل يف أحد املراكز اهلامة ،و؛ بنبأ تقدم شاب إىلّ أهلياألثناء فاجأين 

  ).لقطة(تقدون أنه عريس  له ، ويعنيأفراد العائلة متحمس
: وعندما نقل أهلي رغبيت هذه قال ؛ يف البداية رفضت أن أراه حبجة أنين أريد إكمال دراسيت اجلامعية

وحتت إحلاح وضغط من األهل قررت أن أراه، مث بعد ذلك ؛ إنه ال ميانع إطالقاً من ذهايب إىل اجلامعة 
وأخربته بشأن العريس، فجن جنونه، وهـددين  ذهبت إىل صديقي األول ؛ واقتنعت بوجهة نظر أهلي

إنه لن : بفضح أمري له، ورفض أن يعطيين مذكرايت ورسائلي وصوري اليت سبق وأخذها مين، وقال
  .وامين بأنين خدعته وختلّيت عنه؛ يتنازل عن هذه املستمسكات، وأنه سيسلمها للعريس املتقدم إيلّ

لكنـه  ؛  وعليه أن يتقبل رغبيت واختياري بسعة صـدر إن كل شيء يف هذه احلياة نصيب، : قلت له
، يريد إرغامي  فتشاجرت معه واتهمته بأنه إنسان انتهازي بال أخالق ؛رفض إعادة صوري ورسائلي

  0ازداد ثورةً وغضباً، وأقسم أنه لن يعيد إيلّ أشيائي اخلاصة؛ف على عالقة ال أريدها
  0خائفة من افتضاح أمري ؛وأنا حاولت أن أكلمه أكثر من مرة لكنه يتهرب مين
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  .هـا "!أفعل حىت أختلص من هذا املأزق؟ ذاما
  هذه الضحية تبني لنا ذلك احلبل الذي تضعه بعض الفتيات حول عنقها، وال تنتبه له إال حني يشـتد

  .على عنقها فيخنقها
تها، وعـن  وال شك أن هذا املوضوع خطري جداً، وتبدأ خطورته يوم تتنازل الفتاة عن حشمتها وعف

شرفها الذي متتاز به، فتكون سلعة مستهلكة، تتعرف على الشباب وتقيم معهم العالقات، حىت إذا ما 
  ..، حتمل ثقل الصدمة، وتقلب صفحات املاضيجرحيةحصلوا على ما يريدون ألقوها 

  ال تصحنب رفيقاً لست تأمنه           
  غري مأمون قارفي بئس الرفيق                                      

أن تقطع عالقتها مع أمثال أولئك الذئاب، مهمـا كـان ديـدهم    ؛ ونصيحيت ملن كان هذا حاهلا
والرجـوع  ؛ فإن األمر وإن كان خطرياً ومريراً، إالّ أنه مع االستمرار سيكون أخطر وأمر؛ ووعيدهم

 .ومن يتق اهللا جيعل له خمرجـا  " :صدقه اهللا مع اهللا، إىل احلق خري من التمادي يف الباطل،ومن صدق
ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء 

  0 "قدراً
هذه اآلية العظيمة، واحفظيها وردديها، وتوكلي على اهللا ، ولن يضرك بعد ذلك  -دائماً –تذكّري 

إمنـا  "؛  ات واألرض ، ويدبر األمور ويصرفها كيف شاءالذي له مقاليد السماو شيء بإذن اهللا تعاىل
  0"أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون

  
  ..اللــعـــبـــة

  
حيالً وأالعيـب يتعجـب    إال أن هناك.. بالرغم من أن مجيع قصص املعاكسات هي لُعبة يف األصل

 وقـد  وال يشعر ا املرء إال ولكنها على كل حال تقع،!.. اإلنسان كيف متُر على ذي عقل وفطنة؟
  .وقعت

فإن هناك مؤامرات جتري على بعض الفتيات من خالل حماولة ؛  وإن قلنا بعبارة أصح وبوضوح أكثر
اذة تنطلي على الفتاة بسرعة، دون أن تشـعر  اصاحب هذه املؤامرة زخرفتها بأمساء برقة، ومعان أخ

  ..ا
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لذات ، ألا حقيقة ختتلف عن غريها، وذلـك لصـعوبتها   با) اللعبة( والذي جعلنا نطلق عليها اسم 
  ..وجرأة فاعلها

بالعالقات اليت يقيمها مع بعض  يكتف مل -هداهم اهللا إىل ما فيه رضاه -فإن بعض الشباب املعاكس
بل إنه يـذهب إىل فتـاة أو امـرأة    .. الفتيات املنحرفات الساقطات، الاليت اختذن هذا الفساد عادة

ف املعاكسات فيتسبب يف ضياعها وضياع دينها ومستقبلها من خالل لعبة دنيئة، وهي مسكينة ال تعر
  ..عرضه الزواج منها، ولكن بصورة خمتلفة هذه املرة: 

  ..وكيف ذاك؟
  :الشديد عند بعض األسر املتساهلة -ألسفمع او–الذي حيدث 

ة اخلطوبة، فيذهب ا مينة ويسرة إذا تقدم رجل خلطبة ابنتهم فإم يسمحون هلا أن خترج معه يف فتر
  0حبجة أنه يريد التعرف على أخالقها

وهذا فعل قبيح، وعمل باطل ال جيوز شرعاً، وينايف األخالق ؛ "واخلطبة وعد بالزواج وليست زواجاً"
ألنه لو حدث واعتدى ذلك .. الطيبة والصفات احلميدة اليت يتمتع ا املسلم الغيور على دينه وعرضه

يسهل له التخلي عنها وتركها دون االلتفات إليها، ألنه ال شيء يربطـه   فإنهعلى هذه الفتاة الرجل 
  .ا، فهي امرأة غريبة عنه كغريها من النساء ، وليست زوجة

فإذا أراد امرأة بسوء وقد بيت النية السيئة هلا فإنـه  ..ولذا فإن بعض الشباب جيد له مدخالً يف ذلك
يد الزواج منها، ويف فترة اخلطوبة والذهاب واإلياب معها والتساهل من جانب يقوم خبطبتها وكأنه ير

وهل  :ولعل سائالً يسأل؛ األهل يأخذ منها أعز ما متلك، مث يويل مدبراً عنها، تاركاً هلا احلسرة والندم
  . يعقل أن حيدث مثل هذا؟

 ..نعم:نقول 

  تعدو الذئاب على من ال كالب له       
  فر احلاميــوتتقي مربض املستن                            

  .. وتأمل ذلك جيداً
أنا فتاة أبلغ من العمر التاسعة عشرة، يف السنة األوىل من اجلامعة، اعتدت أن " :تقول إحدى الضحايا

وتصادف أن التقينا يف مكـان  ؛  أراه عند ذهايب وعند عوديت من اجلامعة ، يف كل مرة يبادلين التحية
  0فتقدم إيلّ وتعاهدنا على الزواج، مث تقدم خلطبيت عام،
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ويف ذات يوم حدث بيين وبينه لقاء فقدت فيه عذرييت، ووعدين أن يسـرع  ؛  وعشت أياماً سعيدة 
من لقائنا اختفى من حيايت، وأرسل والدته لتنهي اخلطوبة، ولتنهي معهـا   عدة شهوروبعد ؛بالزواج 

  .واألسى والتأوهأعيش يف سجن مظلم مليء باحلسرة  حيايت كلها، فاحلزن ال يفارق عيين،
فكيف أنسى ما أصابين من الذي أعطيته كـل  ؛ إن األيام كفيلة بأن تداويين بنعمة النسيان: ال تقولوا

  .هـا!"، وجعلين ال أساوي شيئاً؟؟ شيء
أنه من تعرف  :هذه احلكاية املؤملة أتوجه ا إىل كل فتاة حىت تعرف حقيقة ندندن عليها دائماً، وهي

  .إما أن تكون هذه عاقبتها، أو على األقل لن يرضى أن يرتبط ا كزوجة ؛على امرأة قبل الزواج
وال  !تـذهب بنـام   أينوأتوجه ا إىل املتساهلني الذين فقدوا درجة عالية من الغرية، فال يعلمون 

  . !يتفقدون مهما طال غيان
ة االختالط، فإم كانوا شركاء يف وقوع هذه الفتاة ضحية للعبـة  ذه القصة إىل دعا أتوجهوأيضاً 

فويلٌ هلم مما كتبت أيديهم وويـلٌ هلـم ممـا    "..دنيئة، بل ليست هذه الفتاة فقط، وإمنا غريها كثري
  ".يكسبون

   نّ من األنكاس مكرمةًـالترجو  
                           إن املكــارم ال تـأيت ملرتعد  

  يناصرها الفضيلة ال شهم متضي   
  وللْخنا ألـف صمـام ومنجرد                           

   مفتحــةٌ وللمـآمث أبـواب  
                           دلوةُ الشبـان باخلُـرها خوشر  

 
  

  …اية العبث
  

ظ ا منذ زمن بعيـد  ال أدري ملاذا أجدين متأثراً كلما عاودت قراءة هذه القصة اليت الزلت أحتف
  .بني ركام أوراقي املتناثرة 

هذه القصة حصلت منذ زمن ليس بالقريب، جتسد معاناة حقيقية يبثها صـاحبها، ومتثـل ايـة    
  .حقيقية لقصة ال يستغرب أن تكون هذه ايتها
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ى حقا إا كلمات مؤثرة ، حيوطها احلزن واهلم من كل جوانبها، وعلى قدر ما حتمل من احلزن عل
  .قدر ما كانت موعظة لثلة الزالت تتمسك بالعفاف األصلي ال املصطنع

  :أنشأ يروي قصته يقول
منذ سنتني كنت أسكن بيتاً جبانبه جارة لنا ، ما ضمت البيوت مثلها حسناً واء، فألّم بنفسي ا من 

يه، حىت عثرت مبنفذ الوجد ما مل استطع معه صرباً، فما زلت أتأتى إىل قلبها بكل الوسائل فال أصل إل
الوعد بالزواج، فاحندرت منه إليها، فأسلس قيادها، فسلبتها قلبها وشرفها يف يوم واحد ، وما هي إال 

هل أيف هلـا  .. أيام قالئل حىت عرفت أن جنيناً يضطرب يف أحشائها، فأسقط يف يدي، وذهبت أفكر
  بوعدها أم أقطع حبل ودها؟؟

ل الذي كانت تزورين فيه، ومل أعد أعلم بعد ذلك مـن أمرهـا   فآثرت الثانية، وهجرت ذلك املرت 
  ..شيئاً

مرت على تلك احلادثة أعوام طوال، ويف ذات يوم جاءين منها مع الربيد هذا الكتاب فقرأت فيه مـا  
  :يأيت
لو كان يل أن اكتب إليك ألجدد عهداً دارساً، أو وداً قدمياً ما كتبت سـطراً، وال خططـت   " 

قد أن عهداً مثل عهدك الغادر، ووداً مثل ودك الكاذب؛ ال يستحق أن أحفل بـه  حرفاً، ألين أعت
  0فأذكره، أو آسف عليه فأطلب جتديده

إنك عرفت حني تركتين أن بني جنيب ناراً تضطرم، وجنيناً يضطرب، فلم تبال بذلك ؛وفـررت   
مسح دمـوع   مين ؛ حىت ال حتمل نفسك مؤونة النظر إىل شقاء أنت صاحبه، وال تكلف نفسك

بل ال أسـتطيع أن  .. ؛ ال ! أنت مرسلها، فهل بعد ذلك أستطيع أن أتصور أنك رجل شريف ؟
أتصور أنك إنسان، ألنك ما تركت خلة من اخلالل املتفرقة يف أوابد الوحش إال مجعتها، وكل ما 

طرقت  يف األمر أنك رأيتين السبيل إىل إرضاء نفسك فمررت يب يف طريقك إليه ، ولوال ذلك ما
  .يل باباً وال رأيت يل وجهاً

إذ عاهدتين على الزواج، فأخلفت وعدك ذهاباً بنفسك أن تتزوج امرأة جمرمة ساقطة،  00خنتين
وما هذه اجلرمية وال تلك السقطة إال صنعة يدك وجريرة نفسك، ولوالك ما كنـت جمرمـة وال   

ط الطفل الصـغري بـني   ساقطة، فقد دافعتك جهدي حىت عييت بأمرك؛ فسقطت بني يديك سقو
  .يدي اجلبار الكبري
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فأصبحت ذليلة النفس ، حزينة القلب، أستثقل احلياة وأستبطئ األجل، وأي لـذة  .. سرقت عفيت
يف العيش المرأة ال تستطيع أن تكون زوجة لرجل وال أماً لولد، بل ال تستطيع أن تعيش يف جمتمع 

لة جفنها، واضعة خدها على كفها، ترتعـد  من اتمعات البشرية، وإال وهي خافضة رأسها مسب
  .أوصاهلا، وتذوب أحشاؤها، خوفاً من عبث العابثني وكم املتهكمني

ألنين أصبحت مضطرة بعد تلك احلادثة إىل الفرار من ذلك القصر الذي كنـت  .. سلبتين راحيت
ـ  د إىل مـرتل  منعمة فيه بعشرة أمي وأيب، تاركة ورائي تلك النعمة الواسعة ، وذلك العيش الرغ

صغري ، يف حي مهجور ال يعرفه أحد وال يطرق بابه، ألقضي  فيه الصبابة الباقيـة يل مـن أيـام    
  .حيايت

  ..فقد علمت اما ماتا، وما أحسب موما إال حزناً لفقدي ويأساً من لقائي.. قتلت أمي وأيب
عاجلته بسببك قد بلغا ألن ذلك العيش املر الذي شربته من كأسك ؛ واهلم الطويل الذي ..قتلتين

  0مبلغهما من جسمي ونفسي، فأصبحت يف فراش املوت كالذبابة احملترقة تتالشى نفساً يف نفس
  0فأنت كاذب خادع ، ولص قاتل، وال أحسب أن اهللا تاركك دون أن يأخذ يل حبقي منك 
  . كما كتبت إليك هذا الكتاب ألجدد عهداً، وال أخطب إليك وداً فأنت أهون علي من ذل 

إنين قد أصبحت على باب القرب ويف موقف وداع احلياة بأمجعها، خريها وشرها، سعادا وشقائها 
، فال أمل يل يف ود، وال متسع لعهد، إين كتبت إليك ألن عندي لـك وديعـة، وهـي تلـك     
فتاتك،فإن كان الذي ذهب بالرمحة من قلبك، أبقى لك منها رمحة األبوة ، فأقبل إليها فخـذها  

  .اهـ.." ، حىت ال يدركها من الشقاء ما أدرك أمها من قبلهاإليك
ولذا .. حقاً إا كلمات حزينة جداً، وزاد من تأثريها أن عرب عنها صاحبها وكشف خبيئة وجدانه

  .كان أصدق من أن يعرب عنها أحد بقلمه
ك النوعية من إن هذه القصة ومثيالا هي وليدة التفكك الذي نعيش فيه ، فكان نتاجه أن أفرز تل

  ..املشكالت اليت حيتاج حلها وقتا طويال
يهاجم الرجل املرأة ويعد ملهامجتها ما شاء أن يعده من وعد كاذب وقول خالب وسحر جـاذب،  
حىت إذا خدعها عن نفسها ؛وغلبها على أمرها، وسلبها أمثن ما متلك يدها، نفض يـده منـها،   

اك جتلس يف كسر بيتها جلسة الكئيب احلزين ، مسـبلة  وفارقها فراقاً ال لقاء بينهما من بعده، هن
دمعها على خدها، ملقية رأسها على كفها، ال تدري أين تذهب؟ وال ماذا تصـنع؟ وال كيـف   

  0تعيش؟ 
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  "!!ساقطة" تطلب العيش عن طريق الزواج فال جتد من يتزوجها ألن الرجل يسميها  
الناس قبل أن يفتح لزوجها لتستطيع أن تعيش  جيب إال يفتح قلب الفتاة ألحد من.. أيها الفضالء

معه سعيدة هانئة ال تنغصها ذكرى املاضي، وال ختتلط يف خميلتها الصور واأللوان، وقلما أن تبدأ 
  . الفتاة حياا بغرام مث تستطيع أن تتمتع بعد ذلك حبب شريف 

ضمريها، إمنا هي يف الغـد أم  إن هذه الفتاة اليت حتتقروا وتزدروا، وتعبثون ما شئتم بنفسها و
أوالدكم، وعماد منازلكم، ومستودع أعراضكم ومروءاتكم ؛ فانظروا كيف شأنكم معها غداً، 

  .وكيف يكون مستقبل أوالدكم وأنفسكم على يدها
أين جتدون الزوجات الصاحلات يف مستقبل حياتكم إن أنتم أفسدمت الفتيات اليوم، ويف أي جـو  

ن نسمات احلياة الطاهرة، إن انتم لوثتم األجواء مجيعاً ومألمتوها مسوماً يعيش أوالدكم ويستنشقو
  .وأكداراً

ال تزعمون بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور على زوجات صاحلات شريفات ، حيفظن لكـم  
أعراضكم؛ وحيرسن لكم سعادتكم وسعادة منازلكم، فتلك جناية أنفسكم علـيكم ومثـرة مـا    

حفظتم هلن ماضيهن حلفظن لكم حاضركم ومسـتقبلكم ، ولكـنكم   غرست أيديكم؛ولو أنكم 
  ".أفسدمتوهن، وقتلتم نفوسهن فقدمتوهن عند حاجتكم إليهن

  :قال
  ..كتيب الفارغة  اجلوفاء إنْ تستلميها.. مزقيها"

  ..كاذباً كنت
  ..وحيب لك دعوى أدعيها

  إنين أكتب للهو
  .."فال تعتقدي ما جاء  فيها
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  ..واجنساء لسن للز
  
حنن نتحدث مع الفتيات،ونقيم العالقات املشبوهة معهن، ولكن إذا أردنا الزواج ال نفكّـر أدىن  "

عنها، ومل تراع عنـد   غريبتفكري يف هذه املرأة اليت تسلقت جدران العفة، وتعرفت على شاب 
  ..ذلك حياًء وال خجالً

ولكن إذا .. مع الفتيات من منظار التسلية وقد تستغربون هذا القول منا ، ولكن حنن ننظر إىل عالقتنا
  "...أردنا الزواج فإننا ننظر من منظار آخر متزن وأكثر جدية

هذا القول هو قول عامة الشباب املستهتر، وهم يتعرفون على الفتيات، ويقيمون معهـن العالقـات   
  !!..وال يرون أهالً لذلك.. احملرمة، ولكن ال يفكّرون ن كزوجات

وحقيقة أنا ال أمسح  ؛منهن على حمادثيت وإقامة عالقة معي أجرب أياأنا مل  " ) :ل.م .ح( قول ي  
ألن هـؤالء   ..اليت أعرفها جيـداً ) الصائعة( ألخوايت أن يفعلن مثلي، ألن لسن مثل هذه النوعية 

ل لوقفـوا  ولو كان هلن رجا.. املتحدثات مع الشباب على اهلاتف من البنات الصائعات يف الشوارع
  .هـا "سداً منيعاً دون انزالقهن هذا املرتلق اخلطري

  :-وهو شاب يف احلادي والعشرين من عمره –) د.س( وقال   
املرحلـة   كنت إىل فترة قريبة أكلّم الفتيات هاتفياً، ولكين اآلن ال أفعل، ذلك ألن الشاب يف تلك" 

تكون مهزوزة، ولـذلك يتـأثر    وشخصيته، املبكرة من عمره مير مبرحلة يكون فيها غري ثابت نفسياً
بصديق له أو يقلده، وهذا ما حدث معي، حني اكتشفت يف حلظة أن أصـدقائي مجيعـاً يكلمـون    

وبصـراحة  ؛ !!الفتيات، ولديهم صديقات، وعندما حاولت أن أقلّدهم انزلقت قدمي يف هذا الطريق 
ين أ من وعلى الرغم.. يلة من األخالقأن البنات الاليت يتحدثن مع الشباب يف اهلاتف على درجة ضئ

كنت أرى هذا األمر بالنسبة يل عاديا، إال أنين ال أرضاه ألخوايت البنات، ألن هذا الطريق ال تسلكه 
  .هـ ا "إال الساقطات من النساء

ألن املرأة اليت تتعرف على رجل ،وحتدثه باهلاتف وخترج معه حيـث  .. هذه النتيجة ليست مستغربة
  ..ليس يف نظر أهل الدين والصالح فقط، بل يف نظر الشباب املعاكس أنفسهم؛ )صائعة( ه أراد، هذ

ومـن   " :، لسمعت الرد املوحد منهم مجيعـاً ملاذا ال تتزوجها ؟ ولو سألت كثرياً من هؤالء الشباب
  "يضمن يل أا لن تتعرف على شخص آخر بعد زواجي منها؟
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عند الشباب، لكن لألسف أم فكـروا بأنفسـهم فقـط، ومل    وعلى أن اإلنسان تسره هذه احلمية 
إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدم، ":  يفكّروا بإخوام املسلمني ، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

  .فنتمىن أن يكيلوا مبكيال واحد ال مكيالني 0)78" (أو كدت تفسدهم 
نحرفة، ولكن ال تلبث قليالً حـىت تكتشـفها   مث إن  هناك نتيجة حتمية قد تغفل عنها هذه الفتاة امل

  .وتراها أمامها رأي العني
أم ال يفكرون ذا الصـنف مـن الفتيـات     م عنها الشباب أنفسهم ، وهيتكلَّ اليت هذه احلقيقة 

أحد الشباب يف ساعة غفلة بالزواج من الفتاة الـيت   وفكرولو حدث ؛زوجات، بل حمطات للتسلية
مبنعه من الزواج منها، وهم أهله إذا كانوا مـن   أخرىستتدخل أطراف ...) عالقة( كانت تربطه ا

  ..أصحاب السمعة الطيبة
  ):ب.ف(تقول   

إن  خاطئةيت التامة أن عالقة املرأة بالرجل عأشعر بأنين أدمنت اهلاتف بطريقة ال شعورية، مع قنا..  "
ته، لكن أهله مل يوافقوا علـى  وأحبب الشبابكانت ذه الطريقة، وحدث وإن تطورت عالقيت بأحد 

  .هـا "...تقدمه يل، فأيت قصيت معه
أما رياح الفنت  بااق من أوله، وتغلق يفإذا كانت الفتاة تعرف هذه النتيجة احملققة، ملاذا ال تقصر الطر

  !.املتالطمة؟
ة والكلمـات  هذه اعترافات من شباب سلكوا هذا الطريق املوحش، املليء باخليانة واملواعيد الكاذب

  ..الفاحشة
وكلهم يعترف خبطورة الطريـق الـذي   ... لكن نفس الطريق سواعتراف من أولئك الفتيات الاليت 

  ..يسلكه، والنتائج السلبية اليت يؤول إليها هذا األمر
وأشنعها، وأم ال  األوصافوهذا انعكاس واضح لنظرة الشباب إىل تلك الفتيات، ووصفهن بأرذل 

  ..أن يكن مثلهن يرضون ألخوام
لى درجة عالية عساقطات، عدميات العفة واحلياء ، وأن  أنوهذا دليل على ام ينظرون هلن على 

  ..من االحنطاط
اس لصورة الفتاة اليت احنرفت وراء املعاكسات، وهي تعترف منكسرة أا مل تكـن  كوأيضاً هذا انع

  ..رتقي أن تكون زوجةسوى مرحلة عبور يف حياة ذلك الشاب املعاكس، ولن ت
                                                 

  ).2295: (رقم" صحيح اجلامع الصغري:" رواه أبو داود، وهو صحيح، انظر )78(
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  !.فأين وقفة الصدق مع النفس وحتديد املسار؟
  

  ..إليها
  

  ...األخت الفاضلة
ا بنون، فكوين مـن أبنـاء   مترحلت مقبلة، ولكل منه اآلخرةأن الدنيا ولّت مدبرة، وأن  اعلمي

  .اآلخرة، وال تكوين من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وال حساب، وغدا حساب وال عمل
مي أن الدنيا دار نفاد ال دار إخالد، ودار سفر ال دار مقر، ودار عبور ال دار حبـور، ودار  واعل

واتقوا يوما ترجعون فيـه  ": انصرام ال دار دوام، فأعدي للسؤال جواباً، وأعدي للجواب صواباً
وإىل .. انظري هناك إىل املدى البعيـد و "إىل اهللا مث توىف فيه كل نفس ما كسبت وهو ال يظلمون

  ؟…وماذا ستكونني من بعد.. كيف كنت من قبل؟ .. والعهد الغابر.. املاضي التليد
كم من إنسان يبحث عن معىن السعادة، وكلٌّ خيترع أسلوباً ف ؛وانظري إىل من حولك نظرة تأمل

  0"السعادة.. "يرى أنه مناسب له، ليصل إىل الغاية املنشودة اليت يبحث عنها، وهي
 مبـادئ والبعض يراها يف االنسالخ مـن   ..والبعض يراها يف التربج.. ملعاصي  يففالبعض يراها 

  0 ..اإلسالم
  .الذي وصل هو وهذا؛ " طريق اهلداية"والبعض يراها يف السري على طريق اهللا املستقيم 

ملاذا الرحيل عن املرفـأ اآلمـن الـذي فيـه     ..ملاذا اهلروب من الفطرة؟..ملاذا كل هذه احلرية؟
  ..؟السالمة

  ..احلق واحد ال يتعدد؛و…الطريق واضح: أختاه
  وليس يصح يف األذهان شيء           

  إذا احتاج النهار إىل دليل                                        
  

فاملرأة اليت انسلخت من فطرا، وخلعت جلباب حيائها وثوب عفتها، ال شك أا علـى شـفا   
  .هلَكَة، إن مل تكن قد هلكت

  !..فما هو احلل الصحيح؟، وما املنجى واملخلص من الوقوع يف اهلاوية؟
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  .ال شك أنه الرجوع إىل اهللا
أن نرى أختاً لنا على خطأ وال حناول أن نصحح هلا املسـار،   -يت الكرميةيأخ -لذلك يعز علينا
الذي تنال فيه ونريد للحريانة الداللة على الطريق الصحيح السوي، .. لة اهلدايةافنحن نريد للض

  ..مرضاة اهللا وحمبته
  :هذه املرأة اليت نريد.. أختاه 

  ..أن تكون عارفةً، مطيعة ألمر اهللا، ال تساوي بأمر اهللا أمر أي أحد كان
  ..، مهتدية، حتب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم)ملتزمة( امرأة 
ها شيء، حىت ال تكون فريسـة  عتز بلباسها اإلسالمي احملتشم الذي يسترها، فال يظهر منتامرأة 

  ..هل املكر والكيد، الذين يتربصون باملسلمني الدوائرأل
  من هي األكثر احتراماً يف عيون الناس؟..؟-بصراحة –أختاه 

أم هي املرأة املتربجة اليت كشفت وجهها ومجلته، أو ؛ شمة، امللتزمة املطيعة؟تأهي املرأة املتسترة احمل
  ..حت تدور يف األعراس واحلفالت وأماكن اللهو والسهرات؟كشفت شعرها وساقيها، ورا

  ..من هي األوىل باالحترام والتقدير؟.. من هي األفضل؟.. ال ريب من اإلجابة
أم املـرأة  .. أتلك املرأة املطيعة الغيورة على دين اهللا؟..من هي املرأة اليت نتأمل منها بناء األجيال؟

  .؟؟؟…بال حياء وال غرية اليت أصبحت جسداً للتامل والنظر،
  ..نظرة بعيدة إىل ما بعد املوت..يت الكرميةيأخ

ختيلي إذا كنت حتت هذه اجلنادل وحيدة، ال أم معك وال أب، وال قريـب وال بعيـد، كيـف    
  ..ومن هو صاحبك يف ذلك القرب؟.. سيكون املوقف؟

  .إن صاحبك هو عملك
  !. حسرتاه وإن كان سيئاً فيا.. فإن كان صاحلاً فبشرى لك

ختيلي ذلك القرب الذي يفصلك عن الناس وعن العامل أمجع، ختيلي كيف يغلـق عليـك ذلـك    
  !!!.القرب

  .أو سيكون معك عمل سوء، فيضيق عليك قربك؛هل سيكون معك عمل صاحل فيفرج اهللا عنك
  ..؟) كيف النجاة: ( نفسك دائماً  اسأيل
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 ": مث بعد ذلك سنرحل الرحلة اليت ال بد منها ؛ ركلها أيام وإن طالت، فواهللا ستمر كلمح البص
ون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفّ

  ."وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور
  ..فاعملي أنك إذا بعثت أن يكون معك العمل الصاحل الذي ينجيك إذا وقفت بني يدي اهللا

  ريقني تريدين أن تكوين يوم يكون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري؟؟فمع أي ال.. ييت أخ
وإياك أن يستدرجك الشيطان فتعملي بعمل ؛اعملي على أن تكوين مع الفريق الناجي من العذاب

  ..أهل النار
..  فواهللا إن أجسادنا على عذاب اهللا ال تقوى، بل حنن أضعف من أن نتحمل أهون عذاب الدين

  !!.فكيف بعذاب ملك امللوك وجبار اجلبابرة؟
  ريق                ال ختـدعي بسنـا الربيقـأخيـيت هــذا الط

  كـم سابـح أمسى غريق                يف ظلـمـة البحر العميق
  أخيـيت قبـل الـرحيـل               عـودي إىل الـرب اجلليل

  ال بـد يـوماً نستفيـق     مـن غفلـة النـوم الطويل          
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  أنقذونا يف بيتنا رجل..نساء يرددن11-  
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه؛وأشهد أال إله اهللا وحده ال شريك له؛وأشهد أن 

  ..رياً إىل يوم الدينحممداً عبده ورسوله؛صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كث
  من يطع اهللا ورسوله فقد رشد؛ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل وغوى

  أما بعد 
فليس غريباً أن تطرق الفنت أبواب الناس فيخرجون إليها مسارعني، ولكن الغريب احملـري، واملـذهل   

ااحملزن أن خيرج الناس يبحثون عن مواقع الفنت، فيهبون إليها، وأبواب احملن فيلجو  
ومما طم وانتشر من الفنت املظلمة اليت ضاع معها بصر كلّ مبصر؛ وعقل كل لبيب؛فتنة وجلت بيوت 
كثري من املسلمني؛أفسدت األخالق والسلوك، وتسترت على كل خلق دينء ؛وبدت كنافخ الكـري  

  يثةالذي إن مل حيرق الثياب بإيقاده للنار والنفخ فيها؛ ال يعدم املرء أن جيد عنده رحياً خب
إا فتنة عظيمة؛وقصة حزينة طويلة الوقائع والفصول؛كلما انتهى منها فصل، بدأ فصل آخر حيمل يف 

  طياته اهلم والويل والثبور؛ وعظائم األمور
لسنا نبالغ فيما نذكر؛وكم ترددنا يف طرح مثل هذا املوضوع احلساس، ولكن ال بد من احلديث فيه 

من كل سلوك مشني، وتوضيحاً للصورة احلقيقية اليت مل يتمعن فيها نصحاً للمسلمني ؛وإعالناً للرباءة 
  كثري من الناس، بل ال زالوا يهيمون يف الغفلة، ويتأرجحون يف غياهب الظلم

هي فتنة السائقني يف البيوت؛ الذين جعلهم كثري من الناس بديالً عنـه يف  .. إن هذه الفتنة العظيمة 
شق مغرم،وبعضهم يتحول إىل أداة شر فاسدة ال ترى وال تسمع اخلدمة؛ فإذا ببعضهم يتحول إىل عا

  0وال تتكلم
ستسمع ما يهولك ويشعرك باألمل واملرارة؛ من قصصٍ ليس هلا مثيل؛ وصرخات من نسـاء يـرددن   

  0!!)يف بيتنا رجل.. ( أنقذونا
  ...وعلى رغم التردد يف احلديث ، دفعنا إليه ما هو أقوى من ذلك كله

؛ونداءات بني الفينة واألخرى للحديث عن هذه الطامة؛ ورؤيةٌ ملـا بـدأ يغـزو    نصيحة للمسلمني
الشوارع من التساهل املشني من قبل النساء مع رجل غريب ؛يف أعني كثري من النـاس أنـه لـيس    

  0برجل
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إن هذا السائق جاء إىل البالد حىت يعيش ويقتات،وال هم له إال ذلك ؛مل يأت مصلحاً لشأن أو واعظا 
يئة ؛ فإذا ببعض الناس يتعامل معه وكأنه يتعامل مع جدار جامد وصخور صماء، فما يلبـث  عن خط

إال وقد أطلعه على احملارم؛ فريى النساء بال ستر وال حجاب؛ ويسمع كالماً وضحكاً حيرك اجلبـال  
  !!الشاهقة؛ ويظنون أنه ليس برجل

احلمية ؛وكم أخـرج التسـاهل   وهذا التساهل هو رأس الشر كله؛ ودليل على عدم الغرية وضعف 
  خمدرةً من سترها إىل البغاء والفساد؛وألقاها بني براثن العشراء؛ 

ولوال التساهل لكان منال الثريا دون مناهلا؛والتدرع باألكفان دون التدرع جبماهلا ؛وعناق السـيوف  
  0دون عناقها

على وجههـا؛ فلـم   وكم من امرأة كانت قاصرةَ الطرف على زوجها؛ فلما دب التساهل خرجت 
  0جيتمع مشل اإلحصان والعفة بعد ذلك بشملها

أين هؤالء من غرية أناس كانوا أئمة يقتدى م؛ضربوا يف ذلك أروع األمثلة؛ فاستقام هلم أمر دينهم 
  ..ودنياهم

أكل معاذ بن جبل تفاحاً ومعه امرأته؛ فدخل عليها غالم فناولته تفاحة قد أكلت منها؛ فأوجعهـا  " 
  0"باًمعاذ ضر

بينها وبينه قرابة ال يعلمها ابـن  -ومسع ابن عمر رضي اهللا عنه امرأته تكلم رجال من وراء جدار؛" 
 "فجمع هلا قضبان النخل مث ضرا حىت خفت صوا -عمر

  0!!أين هي منا ؟؟... أين هذه احلمية.. أين هذه الغرية
  ..ووقائع مبكية.. صور حمزنة 

زينة إىل األعراس ؛عطور فواحة وجممالت مبهرة ؛وضحكات فاتنة؛ نساء خيرجن مع السائق بكامل ال
  !!هل هذا من الرجولة ؟

  …!!؛أين األنفة؟؟!!نساء بدأن يركنب جبانب السائق ال يفصل بينهما إال سنتيمترات
  0!إن مل يكن إسالم يردع فأين الرجولة؟

  0طوله يوماً من األيام فناله وطالهوهذا ما دعي كثرياً من السائقني أن يتمىن ما مل يكن حيلم بأنه سي
إن السائق الذي استودعه كثري من الناس شرفهم جاء من أجل العيش؛فلو فعلت املرأة ما فعلـت ال  

وترك األمر بال رقيب؛جعل بعـض   0يهمه ؛إما ألن هذا  األمر يف بالده أمر عادي؛أو ملآرب أخرى
  0ر وعيب وعار وخزيالنساء تذهب مع السائق إىل أماكن جيتمع فيها كلُّ ش
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امسعوا هذه الصرخات املدوية ؛وتفكروا يف هذه املواعظ العظيمة ؛تبني لكم إىل أي مدى وصل بنـا  
  0احلال

إىل من يزعمون أن السائق ليس برجل ؛ويظنون أن شرف نسائهم وأصولَهن العريقة متنعهن من اهليام 
  00بسائق ؛ امسعوا

ا القلوب ؛استيقظت إحدى األسر على فاجعة مذهلة وداهية ففي حادثة اهتز هلا اتمع واضطربت هل 
  من الدواهي؛فقد حبثوا عن ابنتهم الصغرية فلم جيدوا هلا أثراً

 لعلها هنا أو هناك ؟ دون جدوى! أين ذهبت ؟

  حىت يفاجؤوا باملصيبة اليت أفقدم الوعي 
لوسيم؛الذي يزعم كثري من الناس إن ابنتهم الصغرية اليت تعيش منعمة؛ هربت مع عشيقها الفقري غري ا

 ..هربت مع السائق.. أنه ليس رجالً 

  !!!!ما الذي ينقصها؟!!! كيف حدث هذا ؟
كانت هذه الفتاة مثلها مثل باقي الفتيات ؛عاشت مرحلة الطفولة عزيزة مكرمة؛ إىل أن كربت وقـد  

   0اء عن كاهلهتوفر هلا كل شيء ؛وقد استقدم الوالد سائقاً يستعني به على ختفيف األعب
هذا السائق مل يكن وسيماً لكنه استطاع أن يؤثر على تلك الفتاة اجلميلة الصغرية؛وأن يقتحم قلبـها  
الصغري؛ويؤجج مشاعرها العاطفية بكلمات احلب والغزل؛فأحبته؛وتطورت العالقة بينهما؛ فيما كان 

على ابنتهم ؛وامتلك مشاعرها؛ أهلها يبيتون يف سبات عميق وغفلة،ال يعرفون بأن هذا السائق سيطر 
  0وأثّر عليها لدرجة أا قررت الذهاب معه إىل حيث يريد

مل ينتبه األهل السذج إىل نظرات العشيقني املتبادلة بينهما يف املرتل؛ فكان أن ظل السـائق  00!!قطعاً
   0معيرافق عشيقته إىل حيث السوق وبيوت الصديقات؛إىل أن قررا الزواج بعيداً عن هذا ات

بطريقة أو بأخرى متكن السائق من تزوير وثيقة سفر هلذه الفتاة وحجزا مقعدين يف الطائرة اليت أقلعت 
  .0ما إىل مطار نيودهلي

أن ابنة العز والشرف رب مع :إال فكرة واحدة مل ختطر بباهلم!!أهل الفتاة دار يف خلدهم كل شيء
  .؛وهذه هي احلقيقة!!؛ولكن هذا ما حدث !!..سائق

  ..أهل الفتاة ما زالوا غري مصدقني املصيبة اليت حلت م؛ غري أم ال ميلكون إال احلسرة والقهر
  ..فاألم تبكي ليل ار على فلذة كبدها

  ..واألب غارق يف أحزانه غري قادر على مواجهة الناس
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ن دون أن يلتفتوا ؛يظل اآلخرون متأهبني لسماع أخبار هذه الفاجعة؛ م..!!وفيما يتأمل  أهل  الفتاة 
  .إىل النار املستعرة يف بيوم

ميلك مشاعر اآلخرين؛يؤثر ويتأثر كإنسان؛ حيب ويكره،ورمبا ال يراه " ويف البيت رجل "من يراقب 
البعض كذلك ؛فيأتون به إىل البيت خادماً يعمل كأداة؛ يؤدي الطاعة؛ويليب احلاجـات؛لكن كآلـة   

ون هؤالء من أصناف البشر بل كاآلالت اجلامدة؛متناسني أن صماء ؛ال حيس وال يشعر؛وكأم ال ير
  0اآللة رمبا تنفجر

  :فيا من فتح باب الفتنة ؛امسع 
قرب : أي" قرب الوساد؛ وطول السواد: قالت..ما محلك على الزنا؟: قيل المرأة من أشراف العرب"

  0وسادة الرجل من وساديت،وطول السواد بيننا
لفتاة املميزة يف غرام رجل فقري معدم،رمبا يكون قبيح الشكل ؛تأمـل  وأنت يا من تستغرب أن تقع ا

أال ترى أن نفوس بعض الناس من املميزين متيل إىل اخلادمات السوداوات؛حىت يقوموا باقتراف : جيداً
  !!الفاحشة والرذائل؛فما الفرق؟

أن تقـول   ال تعجـنب مـن امـرأة   :" قالت إحدى النساء العاقالت وقد انتقدت لتعرضها لرجل 
وكان عند رجل من قـريش  "؛ "هويت؛فواهللا لو كانت حاجتها عند أحد السودان؛لكان هو  هواها

مغنية تغين بني يديه مجيلة الصورة هلا حسن فائق ومجال رائق،ومعه فىت من أقبح من رأته العني وأمحقه 
شاب أحسن الناس وجهاً  وأغباه،واملغنية مقبلة عليه حبديثها وغنائها،فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم

املغنية حتب هـذا  : وما ذاك؟؛ قال: قيل0!!إن يف أمر هذين لعجاً: وأطيبه رحياً، فقال صاحب البيت
  0"القبيح وليس هلا يف قلبه حمبة،وهذا احلسن الوجه حيبها؛ وليس له يف قلبها حمبة

  !فاجلمال واملنصب ليس هو القائد؛ولكنه امليل؛ ومن ميلك قلبه أال مييل؟
  :أمل تسمعوا قول القائل

  تعشقتها مشطاء شاب وليـدها        
                                 وللنـاس فما يعشقون مذاهب  

  !فكيف ببعض السائقني واخلدم من أصحاب الوسامة واجلسامة واالعتناء بامللبس واملظهر؟
عنده خادم مجيـل ،فقـال لـه    دخل مسلمة بن عبد امللك على أخيه اخلليفة هشام بن عبدامللك؛و"

يا أمري املؤمنني، يـدخل علـى   : هذا خادم يل، فقال: أي فتياننا هذا ؟ قال: يا أمري املؤمنني: مسلمة
  حرمك مثل هذا؟
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  0"إن مل يقدر عليه ذكرها الرجال؛ فأخرجه هشام: إنه جمبوب ال يقدر على النساء، قال: قال
  !!بيته ويلهو يف ملذاته؛ فال يأيت  للبيت إال نادراً ومن داهية الدواهي أن جيعل الرجل سائقاً يف

فإذا ببيت خالٍ؛ ورجل غريب؛ وامرأة مستوحشة بسبب هلو الزوج احلقري؛فإذا ضـعفت ذهبـت    
للعبث ؛ فإذا بالسائق يستر ذلك ؛ إما خوفاً أو ملآرب أخرى؛ وإن مل تذهب للعبث يف اخلارج ونوت 

  0بديل؛ الذي زرعه الرجل يف املنـزل؛واستودعه عرضهعلى اخلطأ والرذيلة؛فعندها الرجل ال
  0وال تقولوا ال ميكن للمرأة أن متيل إىل رجل قبيح وضيع ؛ فإن الكلب إذا جاع رجع إىل القمامة

ولطاملا ستر بعض السائقني نساء خمدوميهم ألجل؛حىت إذا بلغوه جاءوا بالتهديد واالبتزاز؛لينالوا ما مل 
  0لِ غريهميكن خيطر على باهلم وبا

  !وكيف برجل ال ينهار؛ وهو يذهب بامرأة وحيدة مينة ويسرة ؟
؛وبعضهم خترج لـه مبالبـس   !؛وعري يف املالبس ال سيما عند الذهاب األعراس!ضحكات وتغنج 

  !؛ورمبا ال ترد يد المس وهي معه!النوم
  !!؟...؛ وكيف به ال يطمع!فكيف به ال يضعف ؟

  ..امسعوا 
أبرئ نفسي من الذنوب اليت ارتكبت؛ واجلرائمِ اليت اقترفت،ولكين مل أكن  ال:" تقول إحدى النساء

كذلك قبل أن أتزوج من ذلك الزوج الالهي عين دائماً بأسفاره وجتارته وملذاته،فقد تزوجته وأنـا  
ل أبلغ من العمر تسعة عشر عاماً،وإذا به أمام اجلميع الزوج املثايل ،أما يف احلقيقة فما هو إال زوج مح

  0املسئولية لسائق أسيوي
زواج بلغت مدته ثالث سنوات فارغة ؛مل أر زوجي فيها إال ما نـدر ؛  !!من الفراغ بدأت احلكاية

قتلين الفراغ ؛ اعتدت التسوق؛فزوجي يغدق علي باألموال اليت ال أدري كيف أصرفها وأين؛ جتوال 
قت مبال مل أتعب يف مجعه؛لكين أدفـع  دائم يف األسواق؛أشتري ما يلزم وما ال يلزم؛كأنين أشتري الو

  0مثنه من مشاعري وأحاسيسي كامرأة بغياب زوجي عين وانشغاله جبمعه
-ولشهور طويلة-وقعت يف حبائل أحد الشباب ؛وبدأت املواعيد والزيارات له؛وكان من يوصلين إليه

أنت أيـن  : زوجي؛فلما طرأ مرة وباخلطأ السؤال على ذهن ! السائق اآلسيوي؛بل ويستر علي أيضاً
رمبا : إا دائماً تذهب للسوق؛ استغربت بداية تستره؛ولكن قلت: تذهب مباما ؟رد السائق بكل ثقة 

  0كان هذا ألنه أمر عادي بالنسبة ألخالقهم وعادام
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علي؛وبدأ يطلب مين النقود؛اعتقدت أنـه   -بديل زوجي –وبعد فترة طويلة الحظت جترؤ السائق 
د أو لعطل يف السيارة فأعطيتة عشرة دنانري؛ فأخذها وضحك ورمى ـا  علـى   حباجة للمال للوقو

  ).بابا( أنا أريد مائة دينار شهرياً؛وإن مل تعطيين سأخرب :وجهي؛ وقال
وافقت وأنا ذليلة؛وزاد حقدي على زوجي الغائب الالهي ؛وال زلت على هذا احلال حىت جاء اليوم 

وعيي؛فقد تطـاول السـائق وطلـب أن ميـارس اخلطيئـة       الذي لطمين فيه السائق لطمة أفقدتين
معي؛فصعقت وصفعته على وجهه ؛فصفعين مبا هو أقوى من ذلك؛ فأخرج جمموعة من الصور الـيت  

إن مل : صورها يل وأنا أدخل عمارة الريبة عند صاحيب ودخويل شقته وخروجي من العمارة؛وقـال 
  )!!..بابا( توافقي أوصلت الصور إىل 

؛ وكعادة عالقات اخليانة ال أحد حيمل هم أحد؛وال أحد يتحمـل مسـئولية   )ديقيص(فجئت إىل 
  0ففر هارباً مين وطلب قطع العالقة وأال أريه وجهي:أحد؛فأخربته

  أقضي ليلي بالسهر والبكاء ،واري باهلم والتفكري ؛أريد اخلالص وال أدري كيف؟!! وها أنا
هذا ما جنتـه علـي   ! عة تنام يف أحضان هذا القذر؟وما كتبت هذا ألبرئ نفسي؛فهل يعقل أن الرفي

  !"..نفسي ؛ أو زوجي الالهي
  0اعتربوا حبوادث الزمان ..فيا أيها الناس

إنا ال نذكر هذا مشاتة أو تندراً ؛ولكن اعتباراً مما حيدث لغرينا؛والسعيد من وعظ بغريه؛ والشقي من 
ال تدمر األسر؛فيضيع األبناء والبنـات وـيم   وعظ بنفسه ؛وما هذه إال أمثلة تساق؛ فانتبهوا حىت 

  0الزوجات؛بسبب تساهل وغفلة؛وتعدي حدود اهللا حىت يقع املرء يف مغبة فعله
  :ويا أيتها املرأة العفيفة

حافظي على سترك وحيائك وعديه رأس الفضائل واملخاطر؛فال تتساهلي يف هذا األمر  املشني الذي 
ود اهللا يف معاملة هذا الرجل األجنيب الغريب، فهو رجل وإن كان يذهب احلياء واألنفة، والتزمي حد

فقرياً معدماً،وإمنا دخل االحنراف على الكثري؛بسب احتقارهم لبعض فئات البشر؛فال يـرون اخلـادم   
  .رجالً وال يرون اخلادمة امرأة،فإذا مالت النفوس فإذا بذلك كلِّه ينسى

بد من الذهاب معه فخذي معك من احملارم البـالغني أو   فال تنفردي مع السائق بطريق؛وإن كان وال
النساء من يكسر اخللوة،وإياك أن تتزيين أمام ناظريه؛أو أن تتكلمي على مسامعه بكالم فيه وصـف  
للنساء أو التحدث مبحاسنهن؛أو أن تتغنجي أو ختضعي بالقول أو تضحكي أمامه؛ فإن هذا ال جيـوز  

  0وداعٍ لفقد احلياء
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مثل ذلك دون قصد منك لكن بسب اجلهل باألحكام؛فيدعوه ذلك إىل املكر بك بـأي  وقد تظهرين 
طريقة؛ال سيما يف مثل هذا الزمان الذي ضعفت فيه العقوبات،وفتح باب كلِّ شر؛ فال شيء خييـف  

  0إن مل خيف العبد من اهللا
عـن الطريـق   إننا نقول ذلك يدفعنا واجب النصيحة لكل مسلمة،واخلوف على العفيفة أن تنحرف 

  0بسب أمرٍ ال تعرف عواقبه؛بسبب غفلتها أو حسن نيتها
  :ويا أختاه

قدرها؛فإذا م يدفعون زوجـام  " رجل"ال تغتري بتساهل كثري من الرجال الذين مل يعرفوا لكلمة 
  0حنو النقص واخللل

خطئـه  فإذ ابتليت مبثل هؤالء املتكاسلني عن خدمة أهلهم وزوجـام فإيـاك أن تتابعيـه علـى     
وتساهله؛فإن بعض هؤالء له أعني تبصر؛ولسان يتكلم،ولكنه كاملغيب الذي عمي قلبه وانطمسـت  

  0بصرته
فعليك بااللتزام بأحكام اإلسالم يف هذه الباب اخلطري ديانة هللا،فإنه يدفع عنك كلَّ بلوى؛ويوفقـك  

  0لكل خري
العمل بطاعته واجتناب معاصـيه؛فهو  وإمنا امليزان للعبد الصادق هو رضى اهللا سبحانه، فاجتهدي يف 

  .الرصيد الباقي
وليس عيباً أن خيطي املرء ويزل، ولكن اخلطأ األكرب هو استمراره يف اخلطأ  وعدم تلمـس أحوالـه   

  0وإصالح شأنه
  :فيا أخت العفاف والطهر 

  .كوين على بصرية من أمرك ،وتعقلي يف شأنك؛ وكوين مبادرة لكل خري، مصروفة عن كل سوء
  0ما تطلع مشس احلقيقة والطهر؛حيمد الشرفاء مسريهم إليها يف الدجلة متسابقنيوعند

  
حذروا أن تتعرضوا  ألسباب البالء ،فبعيد أن يسلم مقارب الفتنة منها، وكما أن احلذر : أيها الفضالء

  . مقرون بالنجاة، فالتعرض للفتنة مقرون بالعطب؛وندر من يسلم من الفتنة مع مقاربتها
  0من عذاب اهللا وأليم عقابه؛وجتنبوا األسباب اليت جتلب للعبد سخط اهللا حىت خيوض فيه واحذروا
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إن هذا السائق رجل أجنيب؛فال جيوز أن يعامل وكأنه من احملـارم؛فتختلط بـه النسـاء مـن غـري      
حجاب؛ويداعب البنات ويلعب معهن وقـد بلغـت أعمـارهن العشـر سـنوات؛حبجة أـن       

  0س واألسواق مبفردهنصغار؛ويوصلهن إىل املدار
إن هذا هو قمة االستخفاف وعدم إعطاء األمر قدره مع االهتمام؛ودليل على انتكاس القلـوب؛حىت  

  0صارت ترى الباطل حقاً واحلق باطالً؛واملعروف منكراً  واملنكر معروفاً
  !؛وقلب ممسوخ وقلب خمسوف به!كم من قلب منكوس وصاحبه ال يشعر!..ويا سبحان اهللا

وإذا سـألتموهن  : " من فتح باب االختالط للنساء مع السواق فإنه باب كل شر؛قال تعاىل فاحذروا
  0؛ولذلك ملا فتح باب االختالط تولدت عندنا املآسي"متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب

وال جيوز للمرأة اخللوة مع السائق األجنيب حيث ال يسمع أحد وال يرى أحد، قال صـلى اهللا عليـه   
إنه ليس : ؛ وال نعود النتكاس الفطر؛فنقول"اجتمع رجل وامرأة إال كان الشيطان ثالثهماما : "وسلم 

برجل ؛ فاخللوة تولّد الريبة ،وكثرة املخالطة تنتج السوء واأللفة؛ فيجسر اخلائف ،ويتجرأ املسـتحي  
  0؛ويتعلم اجلاهل، ويستر ما ال يستر

  !تضاحكه؛وكأنه زوج وليس بسائق؟أليس من الغنب الفاحش ، أن متازح امرأة سائقها و
  !!؟؟..أليس من القهر أن خترج معه يف أي ساعة من ليل أو ار؛وكأنه زوج بديل

أين دور الرجل؟ أليس قد أتى السائق للحاجة ؛فلماذا حتول احلال فإذا به وقد سلمه زمـام األمـور   
  0!كلها؟ فهو الذي يقوم بأعمال املرتل كلها دون استثناء

لترف دور كبري، وقد ورث عند الناس من األخالق والريب ما حرفهم عن جادة احلـق  ال شك إن ل
  ..واألخالق احلسنة ؛ فمىت نصحو من هذه الغفلة؟

بدأوا باستقدام اخلدم والسواقني إىل هذه اجلزيـرة دون   -ومع األسف الشديد-هذا وإن بعض الناس
نصرانياً أو بوذياً ( ان هذا السائق مسلماً أو كافراً النظر إىل ديانام ؛ فال يهمهم وال يتثبتون ؛سواء ك

  ).أو ما سوى ذلك من ملل الكفر
وبعضهم يوحي إليه الشيطان بإحياء ساقط ؛وهو أن الكافر يف العمل أفضل من املسلم ؛وهو بذلك قد 

ن أمـوال  ارتكب فعالً منكراً بإعانته لكافر ليستغين بأموال املسلمني؛وإعالة هذا الكافر ألهل ملته م
  !!!!املسلمني فيأخذ مال املسلمني لينمي بالده وأهل ملته ويقويهم ؛كل هذا من مال املسلمني

وكم من العائالت املسلمة من هم حباجة؛ فيتركهم ويدعم هؤالء الكفار الذين مل يزالوا ولن يزالـوا  
  0!يتشبعون ببغضه وبغض ملته اإلسالمية
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وز وهو حمرم ومنكر ؛وقد جاءت األدلة عن نبينا صـلى اهللا  كما أن جلب الكفار هلذه اجلزيرة ال جي
  عليه وسلم متظافرة تنهى عن إبقاء الكفار يف جزيرة العرب؛

ال جيوز استقدام العمال الكفرة إىل هذه اجلزيرة العربية ، : "قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا 

؛وقد "ال جيتمع فيها دينان: " نها ، فقالألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار م

نفذ ذلك عمر رضي اهللا عنه؛ألن هذه اجلزيرة ال جيوز أن يقيم فيها املشركون ملا ذكرنا آنفاً؛وال جيوز 

السماح هلم بدخوهلا إال حلاجة؛كباعة احلاجات اليت تستورد من بالد الكفرة إىل هذه اجلزيرة؛ 

ة ملقابلة ويل األمر يف هذه اجلزيرة،أما أن تكون حمل إقامة هلم وكالربد الذين يقدمون من بالد الكفر

ألن ذلك وسيلة إىل اإلقامة  -أعين جنسية  سكاا-فال جيوز ذلك؛ وهكذا ال جيوز منحهم اجلنسية

ا؛ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه اجلزيرة ؛وجيب أن مينع من كان 

 -وما أشبه ذلك-شعائر دينهم؛ أما استقدامهم ليكونوا عماالً أو موظفني فيها؛ منهم فيها من إظهار

فال جيوز بل جيب احلذر منهم وأن يستغىن عنهم بالعمال املسلمني،ويكتفى م  يف العمل بدالً من 

  0"الكفار؛ إال عند الضرورة القصوى اليت يراها ويل األمر الستقدام بعضهم ألمور ال بد منها

أيها املسلمون مما يفتح عليكم أبواب الشر؛وما ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عـن إبقـاء    فاحذروا
  0الكفار يف جزيرة العرب؛إال ألم يفسدون العقائد واألخالق

أن كافراً حيرص على دينك وعقيدتك؟ ؛وهل تتصور أن يكـون غيـوراً علـى    ! فهل تظن يا مسلم
  !ى؟عرضك فيمنع عنه السوء؛ ويدفع عنه األذ
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  !إذا كان من السواقني من يتدين باإلسالم ومع ذلك فقد جرى منه من الفساد ما يؤمل؛فكيف بغريه؟
وال جتعلوا أعراضكم يف مهب الريح؛وعواصف الفنت؛ وتسـتأمنون عليهـا   ..فاحذروا أيها املسلمون
  0أناساً ليسوا ا مببالني

وأودعه مكاناً غري آمن؛ مث به يريد السـالمة  إن التجارة اجلائرة؛والصفقة اخلاسرة؛ملن قامر يف عرضه 
  !!والنجاة ؛ فمن أين تأيت؟

  ..فإذا كان املرء قد عجز عن حفظ نفسه وشؤونه، فالناس هلا أضيع
  وما النفس إال حيث جيعلها الفىت            

                                     فإن أُطمعت تاقت وإال تسلَّت  
  0نبينا حممد ؛ وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على 
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  الغرية.. واأسفا على - 12
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء و خامت املرسلني ، 

  .عبده ورسوله حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
  :أما بعد

بعثة النيب صلى  قبلمما ال خيفى على كل مسلم عاقل وهبه اهللا بصرية، ما كانت تعاين منه البشرية فإنه 
  .من ضاللة يف املعتقد، ووحشية يف املعامالت، وترد يف السلوك؛اهللا عليه وسلم 

من  لناس كافة بشرياً ونذيراً، وليخرج الناسلصلى اهللا عليه وسلم  فبعث اهللا جل وعال رسوله حممداً 
؛ومن ضيق الدنيا إىل سـعة   ظلمات الشرك إىل نور التوحيد، ومن أخالق الرذيلة إىل أخالق الفضيلة

عليـه، فـأدى    هفكان خري مبلَّغ صلوات ريب وسالم. ومن جور األديان إىل عدالة اإلسالماآلخرة؛ 
  .األمانة، وبلَّغ الرسالة ، ونصح األمة

ا ترك طريق شر إال حذّر أمته منه، وما كتم شيئاً مما أمره اهللا وما ترك طريق خري إال دلَّ أمته عليه،وم
، فنقل األمة من ضالل اجلاهلية، وذل العبودية لغري اهللا، إىل نقاء العقيـدة،  -وحاشاه من ذلك –به 

  .وعزة اإلسالم
كمـا   نشر األخالق احلسنة، واملعامالت الطيبة بني الناس،: ومما بعث به النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  .79"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق": قال صلى اهللا عليه وسلم
  ..فكان ما قال حقاً

فتمم مكارم األخالق، وسار الناس على النهج السديد، وحتلّوا ذه األخالق، فتغيـرت أحـواهلم،   
  .ليناً لغليظمبشرا؛وأصبح الفظ ا وعلَت هامام، ومست آماهلم، فأصبح الذليل عزيزاً، وأصبح املنفِّر

أصحابه التربية اليت أصبحت مضرب األمثال، حىت أصـبحوا مـثالً    صلى اهللا عليه وسلم ورىب النيب
  .يقتدى م

  "..الغيرة: "وكان من اعظم األخالق اليت أوصى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وحثّ عليها أمته 
  .وا، ومن حيث ال يشعرونشعر حيث ذلك اخللق الذي افتقده كثري من املسلمني من

                                                 
  .)1/45" (ا������ ا������: " ا# أ! � و��S#، ا��� رو 79
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إن  ":وقد نبه النيب صلى اهللا عليه وسلم  هذه األمة على عظَم ومرتلة هذا اخللق الفاضل، حيث قـال 
   .80"اهللا تعاىل يغار، وغرية اهللا أن يأيت املرء ماحرم اهللا عليه

يغار إذا انتهكت  -الجل وع -ربنا نفبين أن من انتهك حرمات اهللا،فقد اجتاز سوراً عظيماً، وبين أ
  .حمارمه، وتعدي على حدوده

ولما هلذا اخللق الطيب من أمهية قصوى، وألنه من قوائم احلياة الشريفة والعيش السعيد، ولما له من 
دور يف حفظ العزة والشرف بني الناس، فقد زرعه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قلـوب أصـحابه،   

  .بية العظيمة، ضربوا لنا أروع األمثلة تطبيقاً ملا تربوا عليهوبسبب التزامهم ذه التر
لو رأيت رجالً مـع امـرأيت لضـربته بالسـيف غـري      : " فهذا سعد بن عبادة رضي اهللا عنه يقول

،واهللا سعد أتعجبون من غرية سعد، ألنا أغري من: "مصفح؛فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .81"أغري مني 
أي مدى وصل إليه أولئك النفر الطيبون، من الغرية على األعراض واحملارم، وانظر إىل نتائج فانظر إىل 

ألصحابه، حىت يـتمكن    صلى اهللا عليه وسلم تربية النيب صلى اهللا عليه وسلم  ، وتأمل ما قاله النيب
  .هذا اخللق من قلوم، ويأخذ مكانه يف التطبيق

مسعت رسول اهللا صلى : عندما قالت -رضي اهللا عنها -عائشة حديث: -أيضاً–ومن آثار هذا اخللق 
النساء والرجال مجيعاً، ينظر :قلت ؛يحشر الناس يوم القيامة حفاة، عراة، غرالً":اهللا عليه وسلم يقول

األمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض ! يا عائشة:" قال صلى اهللا عليه وسلم  ! بعضهم إىل بعض؟
"82.  

على احملارم، فسألت النيب  النيب صلى اهللا عليه وسـلم  " ةرالغي" وشد انتباهها ؛وأخذا فهاهلا املنظر 
  .!"النساء والرجال مجيعاً، ينظر بعضهم إىل بعض؟: " تعجب وذهولب

ووصل احلياء منتهاه، فانتبهت ألمر ال يعد شيئاً بالنسبة هلول ذلك املشهد العظيم، ؛فقد أخذا الغرية
  .اا استحوذ املوقف على تفكريهلكن لفرط غري

بلغين أن نسـاءكم يـزامحن   :" وهذا علي رضي اهللا عنه يرسل إىل إحدى املدن خياطب أهلها، يقول
  ."إنه ال خري فيمن ال يغار!! يف األسواق، أال تغارون؟ -كفار العجم–العلوج 

  :وهنا السؤال
                                                 

  ).2716: (، و.��- )5223: (روا# ا�+*(ري 80
  ).1499: (، و.��-) 6846: (روا# ا�+*(ري  81
  ).2895: (روا# ا�+*(ري  82
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  لم حتركت هذه الغيرة يف قلوم؟
، فأخذوا بـه،   صلى اهللا عليه وسلملموا، وعرفوا أمهية األمر الذي يوصي به النيب ألم قد مسعوا وتع

  .خالفه يف واجتهدوا يف تطبيقه، وتركوا الوقوع
مث بعد ذلك مضت العصور ، وارحتل أولئك النفر األطهار األبرار، الذين رفعوا راية التوحيد خفّاقة، 

  .وأذلُُّوا الشرك وأهله،وخفضوا رايتهم
  .قيت آثارهم الطيبة حمفوظة، ليتعلم منها الناس، وليهتدوا اولكن ب

لذلك مل ختتف تلك األمثلة الطيبة حىت بعد رحيلهم، الن الذين جاءوا من بعدهم متسكوا مبا كـان  
  .عليه أولئك النفر الطيبون

عند من متسك بآثار السـلف، وسـار علـى    " الغيرة" وتأمل هذا املوقف الذي يعكس لك مدى 
  :ريقهمط
حضرت امرأة عند أحد القضاة، وادعت على زوجها أن هلا عليه مخسمائة دينار مهراً، فأنكر الزوج " 

هات شهودك ليشريون إليها يف الشـهادة، فأحضـرهم،   : أن يكون هلا يف ذمته شيء،فقال القاضي
ـ  : فاستدعى القاضي أحدهم وقال اهد وقـال  انظر إىل الزوجة لتشري إليها يف شهادتك، فقـام الش

ال بد أن ينظر الشاهد لوجه امرأتك لتصح : ماذا تريدون منها؟ فقيل له: قومي، فقال الزوج: للزوجة
  .معرفته ا

إين أُشهِد القاضي علـى أن  : فأخذت الرجل احلمية، وحركته الغرية على زوجته، وصاح أمام الناس
  ."هالزوجيت يف ذميت هذا املهر الذي تدعيه، وال تسفر عن وجه

  .. رمحهم اهللا
أين هم من أناس يف هذا الزمان، انسلخوا من احلياء، وفقدوا الغرية،  فخرجت نساؤهم كاشـفات  

  !!الوجوه والرؤوس واأليدي والسيقان، ويزعمون أم أهل غرية 
  .فاهللا املستعان ، وإليه املشتكى

  ما بني إقبال ليـل واستدارته                     
   حتول احلال واحتفت بنا النذر                                            

مسك باهلدي األول، وظهر أقوام حيلفون لتفجاء هذا الزمان الذي ازدادت فيه غربة الدين، وضعف ا

  .قبل أن يستشهدوا، وخيونون وال يؤمتنون، ويقولون ما ال يفعلون قبل أن يستحلفوا، ويشهدون
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عن اجلادة، وأصبح الدين غريباً يف هؤالء، وأصبح املصلحون بينهم من أشـد النـاس   فاحنرفت األمة 
  .غربة

ن القول كذبه العمل، فظهرت تلك األمثلة الـيت  أل،ولكنه جمرد ادعاء، " الغيرة" وادعى كثري منهم 
  .ختدش احلياء،وتضعف املروءة، وانتشرت انتشار النار يف اهلشيم

نسوة الاليت ظهرن متربجات بكل ما تعنيه كلمة التربج، سافرات بكل مـا  وتأمل ذلك الصنف من ال
تعنيه كلمة السفور، فكشفن عن الرأس والساقني، أو كشفن عـن وجـوههن، ووضـعن علـيهن     
الزينة،حىت ضاعت معامل الوجه من كثرة األصباغ، أو وضعن العطور الفواحة اليت يوجد شذاها مـن  

  .املدى البعيد
ن النسوة الاليت يذهنب إىل اخلياطني، فيقوم اخلياط بالتفصيل على إحداهن،ويأخـذ  أو ذلك الصنف م

ليهـا  إمقاسات جسمها ما عال منه وما نزل، بل ويضع يده على بعض املواضع اليت لو مد أبوها يده 
املوديالت اليت ال تلبسها إال الساقطات من النساء، الاليت عـرفن   بعض الستحيت، بل وتفَصل عنده
  .باالحنراف والفساد الصريح

 تتعامـل  أو ذلك الصنف من النسوة الاليت درسن أو عملن بني صفوف الرجال، وتعاملن معهم كما
إحداهن مع أحد أفراد أسرا احملارم، وركنب السيارات، وخرجن سافرات، جينب الشـوارع طـوالً   

  ".بل هن حقاً تائهات" وعرضاً كالتائهات، 
وة الاليت ركنب مع السائق، جيوب ن الشوارع واألسواق واجلامعات، وغري لك الصنف من النسو ذأ

ذلك من األمكنة، مبفردهن، غري حمتشمات عنه، بل ويدخل إىل املرتل وكأنه أحد حمارم األسرة، فال 
مبفهوم الكثري، بل وتقف إحـداهن  " ليس برجل"أو  " سائق" يتحرجن وال يستحني منه، حبجة أنه 

  ..ميص النوم، بل ولعلها خاطبته وهي مضطجعة تنظر للتلفازتتحدث معه بق
قاتل اهللا اجلهل " وكم حدثت من اجلرائم واالعتداءات على األعراض بسبب هذا االستهتار واجلهل 

  " .وموت احلياء
أو ذلك الصنف من النسوة الاليت يتسكعن يف الشوارع، ويعاكسن الشباب، حىت أصبحن كحاويـة  

  .!ي فيها شيء  إال احتوتهالقمامة ، ما أُلق
أو ذلك الصنف من النسوة الاليت يسافرن إىل بالد الفجور واالحنالل وحيدات، سافرات متربجـات  

  .بال رجال، يبحثن عن الرذيلة وموت العفّة
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، حبيـث  " التربج املعلب: " أو ذلك الصنف من النسوة الاليت اخترعن طريقة جديدة للتربج، وهي 
الذي تبني من ورائه معامل الوجه واخلدين والرقبة، أو أا توسع فتحة العينني " قعالرب" تلبس إحداهن 

" وتزينها بالكحل ومواد التجميل، أو أا تظهر شعرها املصبوغ من فوق ذلك الربقع، وتسمي ذلك 
  .إمنا هو ستر مفضوح"!! ستراً

، ويظهر العينني واجلبهة،  وما النقاب اجلديد الذي يوضع على منتصف األنف، فيستر ما حتت ذلك
  .إال على شاكلة ذلك الربقع، أو أشد شراً

ذلك الصنف من النسوة الاليت ينظرن إىل االت اخلليعة، واألفالم اهلابطة، ويستمعن إىل األغـاين   وأ
املاجنة ، بل ويشترين ذلك بأمواهلن، فجعلن املال وسيلة للتردي واالحندار، بدالً من أن يكون وسيلة 

  .يانة األعراض ومحايتهالص
  :وافتت أمامهن تلك الصرخة املدوية

  أصون عرضي مبايل ال أدنسه               
  ال بارك اهللا بعد العرض باملال                                       

أو ذلك الصنف من النسوة  الاليت يرقصن يف األعراس واحلفالت على أنغام املوسـيقى الصـاخبة،   
بسن الثياب املثرية، ويرقصن الرقصات املخلَّة ، بل واألدهى أن يكون ذلك أمام الرجـال، وبـني   ويل

  .ظهرانيهم
   …أو …أو.. أو 

  .ما ذُكر فإن ذلك غيض من فيض كل ومع
  !!فهل هؤالء النسوة يعرفن احلياء حقاً؟
  .كال وحاشا!! . ؟" الغرية"أو هل يظن أولياؤهن أم من أهل 

  
  وللخري أهل يعرفون ديهــم            

                                 امعإذ اجتمعت عند اخلُطوب ا  
  وللشر أهل يعرفون بشكلهـم            

  بالفجور األصـابع تشري إليهم                                  
  !!؟ولونفأين هؤالء النسوة الغافالت عن تلك األمثلة الرائعة اليت سطرها األ

  عن اتباع آثار من سلفهم؟" الغرية" ون عيدوأين أولئك الذين 
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  ؟أين هم من غرية النيب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  أين هم من غرية الصحابة رضي اهللا عنهم؟
  أين هم من غرية املتمسكني بآثار السلف؟

عندما اعتدى عليها أحـد   ، الذي استنجدت به امرأة من املسلمني،" املعتصم" بل أين هم من غرية 
رمت نار الغرية يف خافقه، وأخذته احلمية، وضـاق  طضا، ف!"وا معتصماه: " كالب الروم، فصرخت

 باخلرب ذرعاً، ومل حيتمل الصرب حىت أرسل جيشاً عرمرماً، فدك تلك البلدة، استجابة لصرخة تلك املرأة
  .، وغرية على عرضهااملسلمة

رأة من نساء املسلمني، قد نِيلَ من كرامتها، فكيف مبن ال يغار على أهل فهذه االستجابة غرية على ام
  بيته؟ بل كيف مبن يساعدهم على ذلك؟

  !!.أحيق له أن يدعي الغرية بعد ذلك؟
  ".سبحانك هذا تان عظيم"

  منك؟ نريدهفهل علمت أخييت ما الذي   
  .صة لوجهه الكرميأسأل اهللا أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل أعمالنا خال

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
  

  كتبه
  سامل العجمي

  هـ1420/ 6 / 17
  1476اجلهراء ص ب  –الكويت 

 


